De software die uw bedrijf sterker maakt
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Directie

Webtechniek

Voor u ligt het eerste Bever Bulletin van 2019. In deze editie richten
we onze aandacht op webtechniek. Het web is niet meer weg te
denken uit de dagelijkse praktijk. Gaat u eens na, wat wordt er
allemaal door uw onderneming op het web gedaan? Er wordt
gebruik gemaakt van online bankieren, er is een website, er wordt
geadverteerd met machines op allerlei occasionplatforms, er wordt
besteld op een bestelportaal van de leverancier en wellicht heeft u
zelf ook een webshop. Naast de webtechniek komt er dan ook nog
apptechniek. Met behulp van onze mobiele telefoon kunnen we
tegenwoordig vrijwel alles online doen. We maken onderdeel uit
van een wereld waarin alles met elkaar in verbinding staat. Verderop
in dit Bulletin leest u welke oplossingen Bever biedt om vanuit de
PowerAll bedrijfssoftware direct in connectie te staan met het web.
Aan de orde komen een aantal in huis ontwikkelde oplossingen
zoals een webshop, een bestelportaal, een occasionkoppeling en
verschillende apps. Daarnaast is er in PowerAll een webconnector
beschikbaar waar uw eigen website/shop ontwikkelaar tegen kan

Even voorstellen...

Marten van Meerten

Begin september is Marten van Meerten (23) in dienst gekomen
bij Bever Automatisering als webdesigner / -ontwikkelaar.
Na de middelbare school is Marten vol goede moed de studie
Bouwkunde gaan volgen, wat achteraf niet de juiste doorstroming
bleek te zijn. Na zich een tijdje te hebben georiënteerd, is Marten
tot het besef gekomen dat hij zijn creativiteit het beste kwijt kan
op het gebied van Webontwikkeling. Hij heeft dan ook met succes
de opleiding Mediavormgeving mogen afronden. Aangezien we
ons in deze tijd steeds meer focussen op de digitale wereld, bleek
de switch van opleiding een uitstekende keuze te zijn geweest.
Marten zegt hier zelf het volgende
over:
“Tijdens
de
opleiding
Mediavormgeving is bij mij de
interesse in het ontwerpen en
ontwikkelen van webapplicaties
sterk gegroeid, of het nu gaat om het
ontwerpen van een website of het
ontwikkelen van een stukje software,
in beide gevallen vereist het een
stukje creatief denken. Daarom zet
ik mezelf graag in als webdesigner
én –ontwikkelaar voor een bedrijf
als Bever Automatisering!”
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Biedt uw huidige automatisering onvoldoende mogelijkheden voor
uw specifieke bedrijf, of maakt u nog geen
gebruik van mogelijkheden die er wel zijn.
Neem dan vrijblijvend contact op met één van
onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw
situatie door te nemen.

Stephan Boeder

Eline den Hartog

Per 1 november 2018 is Eline den Hartog (20) in dienst gekomen
als junior projectleider. Op haar 17e heeft zij de sprintopleiding
directiesecretaresse/managementassistente afgerond. Tijdens deze
opleiding heeft Eline stage gelopen in het ziekenhuis als medisch
secretaresse en na het afronden van haar studie is ze hier twee
jaar werkzaam geweest als management- en projectondersteuner.
Dit zijn enorm leerzame jaren geweest, maar ze was toe aan een
nieuwe, andere uitdaging.
En zo kwam zij bij Bever binnen… Eline is nu alweer een paar
maanden werkzaam als projectleider. Zowel voor haar als voor
Bever nieuwe functie. Waar zij weinig weet van het programmeren,
is juist het organiseren van de
projecten aan haar besteed. Ze is
een aanvulling voor het team om de
projecten beter te kunnen bedienen.
Eline geeft aan: “de open en gezellige
sfeer onder elkaar maakten het
dat ik me snel thuis voelde. Dit
is erg belangrijk voor mij in een
werkomgeving. Ik heb al heel veel
geleerd, maar er valt nog zoveel meer
te leren. Dat maakt het werk erg leuk
en uitdagend, want ik ben iedere dag
met veel verschillende dingen bezig”.
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praten om gegevens uit PowerAll te halen en orders te plaatsen. Ook
wordt in dit Bulletin de laatste versie van de CRM app toegelicht.
Een highlight in deze versie is dat zowel relaties als machines
eenvoudig en snel aangemaakt kunnen worden. Verderop in dit
bulletin leest u hierover meer.
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Hardware info
Netwerk Switch

Als uw computer verbonden is met een netwerkkabel is er vrijwel
altijd ook een zogenaamde switch aanwezig. Dit is een apparaat
waar alle netwerkkabels bij elkaar komen. De switch zorgt ervoor dat
netwerkverkeer dat verzonden wordt door een apparaat in het netwerk
doorgestuurd wordt naar de juiste ontvanger.
In principe leert een switch zelf voor welk apparaat een bepaald datapakketje
bestemd is. Dit komt omdat een datapakketje dat bestemd is voor een adres
dat de switch nog niet kent, eerst langs alle apparaten gestuurd wordt. Het
apparaat waarvoor de data bestemd is stuurt een antwoord terug naar de
switch. De switch slaat dan op, welk apparaat aan welke poort gekoppeld moet
worden. Voortaan stuurt de switch alle datapakketjes met hetzelfde adres
alleen nog maar die ene specifieke poort. Hierdoor is een hele snelle data
uitwisseling mogelijk.
Een switch is heel makkelijk aan te sluiten. Alle belangrijke instellingen worden
automatisch gedetecteerd. Vanaf ieder netwerkapparaat loopt er een kabel
naar de switch. Switches kunnen ook verouderen en zo zorgen voor een veel
te trage afhandeling van het netwerkverkeer. Vandaar dat het aan te bevelen
is om switches na zes jaar te vervangen voor nieuwe. Dit zorgt ervoor dat
uw netwerk snel en stabiel blijft werken. Bovendien zorgt een kapotte switch
ervoor dat er geen enkele verbinding is met andere apparaten in het netwerk
of met internet.
De snelheid van een switch wordt aangeduid met de eenheid Gbps. Een normale
snelheid is 1 Gbps (1000 Mbps). Kijkt u eens op de switch in uw netwerk of deze
al 1 Gbps snelheid ondersteunt?

Column
Kiezen

Kiezen is niet makkelijk. Verkeerde keuzes
kunnen grote gevolgen hebben. Natuurlijk kun
je vooraf niet altijd overzien wat de gevolgen zijn
van je keuze. Kijk maar eens naar ons buurland,
het Verenigd Koninkrijk. Hebben ze ooit de
verkeerde keuze gemaakt door deel uit te willen
maken van Europa, van de EU? De Europese
Economische Gemeenschap (EEG) is opgericht
in 1958. Vanaf 1973 is het Verenigd Koninkrijk
lid geworden van de EEG. Wist u dat de Britten al
eerder een referendum gehouden hebben over
“To stay or not to stay”? Op 5 juni 1975 werd
het referendum gehouden. Met als uitkomst dat
twee derde van de bevolking ervoor koos om bij
de EEG te blijven. Eigenlijk heeft het Verenigd
Koninkrijk altijd een uitzonderingspositie
ingenomen. Samen met Denemarken hebben
ze diverse uitzonderingsclausules afgedwongen.
Denk alleen maar aan de uitzondering die hen
niet verplicht om de euro in te voeren. Misschien
is er nog wel meer: De stereotype Engelsman
heeft een sterke behoudzucht, een historisch
bewustzijn, het idee dat je niet hoeft te repareren
wat niet kapot is, een enorme “drive” om eigen
keuzes te maken en een hautain volksbesef dat
zich sterk verzet tegen iedere bemoeial. Op zich
best aardige eigenschappen maar als je wat
doordenkt is het eigenlijk ook wel vreemd dat
je ergens half lid van bent, of niet? Als je ergens
aan mee doet, doe er dan helemaal aan mee.
Laat maar zeggen: Een tikkeltje zwart-wit. Alles
of niets.
De brug naar onze dagelijkse praktijk is gauw
gemaakt. Als er gekozen moet worden, kies dan
helemaal, ga er helemaal voor! Dat geldt voor
een dealerschap, voor een lidmaatschap, een
partnerschap of waar je dan ook maar voor kiest.
Zeker als ondernemer ben je de hele dag bezig
met keuzes maken. Beslissingen worden vaak
gemaakt op basis van onze ervaring. Sommige
keuzes lijken moeilijker en vereisen een puur
rationele benadering. Een ding is erg belangrijk:
Overtuig je omgeving van de juistheid van je
keuze en vertel welk doel je wilt bereiken. Betrek
de omgeving bij het uitvoeren van het besluit,
dan creëer je draagkracht. Samen bereik je meer.
Nog even terug naar de Engelsen. Zij hebben
nooit van harte voor de EU gekozen. In ieder geval
hebben ze nooit volledig voor de EU gekozen.
Dat blijkt uit de uitzonderingen die ze binnen de
EU hebben weten af te dwingen. Brexit of niet,
de hierboven getypeerde volksaard zal ervoor
zorgen dat Engeland een prominente plaats in
de Europese economie zal blijven houden.
Johan Klaasse
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Duport - dealer bestelportaal

“Betere ondersteuning van dealernetwerk met nieuw bestelportaal”
We zijn op bezoek bij Duport in Dedemsvaart. Vanaf de oprichting (1977) houdt het bedrijf zich bezig met innovatieve oplossingen
voor boeren en loonwerkers op het gebied van mestverwerking. Duport produceert o.a. pomptankwagens, zodenbemesters en
spaakwiel bemesters. Bij Duport staan kwaliteit en innovativiteit bovenaan, een boer of loonwerker wil een goede machine met
een lange levensduur.
Eén van de innovaties waarmee Duport zich onderscheidt is de Duport Liquilizer, waarmee vloeibare kunstmest direct bij de wortels
van de plant worden geïnjecteerd. Dit levert voor de boer meerwaarde op door hogere gewasopbrengst en minder uitspoeling.
Duport (de naam is een samenstelling van de oprichter Dunnewind met import/export) is naast fabrikant ook een importeur
van het volledige programma van Pöttinger opraapwagens, hooibouw en grondbewerkingsmachines. Ook heeft Duport
importeurschappen van Lindner tractoren, Matrix voermengwagens, LJM mixers en pompen en Falc grondbewerkingmachines.

Begin 2018 zijn we daarom gestart met de ontwikkeling van een
dealerbestelportaal. Onze doelstellingen zijn daarbij: professionele
uitstraling, de dealer nog beter ondersteunen en interne besparing
op arbeid.

“Onze organisatie is het beste te omschrijven
als een innovatief bedrijf met korte lijnen”
We willen dat de dealer de bestellingen voor onderdelen
gemakkelijker, overzichtelijker en sneller bij ons kan plaatsen.
Voorheen kregen we de bestellingen binnen via verschillende
kanalen: telefonisch, via e-mail en soms zelfs nog per fax. Deze
bestellingen moesten we vervolgens weer invoeren in het systeem,
dit kost extra tijd en in dat proces kwamen geregeld fouten voor.
Dit leidde dan weer tot meer retourorders.
Roelof Timmerman (dealermanager en inkoper) vertelt hierover:
Onze organisatie is het beste te omschrijven als een innovatief
bedrijf met korte lijnen. Wij werken in Nederland samen met 66
Pöttinger dealers. Hierin staan we bekend als een betrouwbare,
degelijke organisatie, gericht op optimale service en ondersteuning.
Wij willen het de dealer en onszelf gemakkelijker maken en om dat
te bereiken zoeken we naar moderne oplossingen.
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In samenwerking met Bever is gestart met de bouw van de webshop
die gekoppeld is met de PowerAll software. Door deze koppeling
kan er veel eﬃciënter worden gewerkt. Als een dealer inlogt op
onze webshop ziet hij direct de juiste artikelen, de voorraden en de
prijzen. Na het bestellen worden de weborders direct ingelezen in
PowerAll voor verdere verwerking en facturatie.

www.beversoftware.nl

Bij de start van de webshop is goed samengewerkt met een aantal
actieve dealers. “Welke functionaliteit is belangrijk?” “Hoe kunnen
we het nog makkelijker maken?” “Waar kunnen we fouten in het
bestelproces reduceren?” We vinden het erg belangrijk dat de
webshop aansluit bij de werkwijze van de dealer. Hierdoor kunnen
we gezamenlijk eﬃciënter werken. Mede hierdoor is er nu een
eenvoudiger proces voor het plaatsen van retourorders gemaakt.
Ook de mogelijkheid voor factuurhistorie is toegevoegd, zodat de
dealer heel eenvoudig historische facturen via het portaal terug
kan zoeken.
Er wordt veel geïnvesteerd in de relatie met de dealers. Duport is
een no-nonsense ﬁrma, persoonlijk contact met de dealer is erg
belangrijk. Om het nieuwe bestelportaal met alle mogelijkheden
goed onder de aandacht te brengen, ben ik persoonlijk bij alle
dealers op locatie geweest om hen hierin te begeleiden. Het
kost tijd, maar het is een goede investering want het levert veel
goodwill op en het is leuk werk. Vooral ook het betrekken van de
magazijnmensen bij de dealer in dit proces wordt als zeer positief
ervaren.

“We willen dat de dealer de bestellingen voor
onderdelen gemakkelijker, overzichtelijker en
sneller kan plaatsen”
De eﬀecten van alle inspanningen zijn nu al goed te merken. Er
worden structureel minder fouten gemaakt bij het bestellen. Ook
de automatische verwerking van de bestelling tot order scheelt ons
veel tijd. Door de webshop kan de dealer zelf al controleren of het
goede onderdeel wordt besteld. Hierdoor gaat het bestelproces
gelijk goed en dit leidt weer tot minder retourorders.
De komende tijd wordt de functionaliteit van het bestelportaal
verder uitgebreid, met name ook het direct kunnen bestellen via
EDI. We zijn begonnen met de Pöttinger onderdelen en hiermee
zijn we grotendeels gereed. Dit wordt verder uitgebreid voor de
andere importeurschappen en voor de eigen onderdelen van de
Duport machines in de mestverwerking.

“Duport is een no-nonsense firma,
persoonlijk contact met de dealer
is erg belangrijk”

Meer informatie: www.duport.nl
www.beversoftware.nl
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LMB Oosterbroek - occasionkoppeling
Minder handelingen nodig met occasionkoppeling

LMB Oosterbroek is gevestigd in Tonden (gem. Brummen – Gelderland). Het relatief kleinschalige familiebedrijf kent een
lange historie van ruim 75 jaar. Oosterbroek is gespecialiseerd in verkoop, reparatie en onderhoud van o.a. tractoren, tuin- en
parkmachines en beregeningsinstallaties. Aangevuld met divers las- en constructiewerk.
De firma Oosterbroek maakt al vele jaren gebruik van de
PowerAll software van Bever. Onlangs is voor de verkoop
van nieuwe en gebruikte machines de website vernieuwd.
Een van de redenen om de verouderde website te
vernieuwen is de behoefte aan een website gekoppeld met
PowerAll, zodat met minder handelingen de beschikbare
handelsvoorraad op de site kan worden aangeboden. Ook
de koppeling met de Facebook-pagina is hierin opgenomen.
De werkwijze is eenvoudig, de machines worden eenmalig
in PowerAll-software aangemaakt, inclusief de foto’s voor
op de website. Door de automatische koppeling worden de
machines getoond op de website. Middels een eenvoudig
hulpprogramma kan Oosterbroek de website configureren met
overzichtelijke machinegroepen en aanvullende bedrijfsinformatie.
Zodra een machine verkocht is, wordt deze ook
automatisch van de website gehaald. Zo blijft de site
up-to-date
zonder
onnodige
dubbele
handelingen.
Meer informatie: www.oosterbroekvof.nl

Occasion-/ nieuwpagina - overzichtelijke machinegroepen
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Bever webshop live
Plaats nu uw bestelling online!

Na een periode van ontwikkelen is de Bever webshop live! Vanaf heden is het mogelijk om computers, printers, accessoires
en benodigdheden via de webshop te bestellen. Dus ook het bestellen van labels, carbon en lint kan vanaf nu via de webshop
gedaan worden. Bestellingen die vóór 15.30 uur geplaatst zijn, worden dezelfde dag nog verzonden. Heeft u advies nodig of
vragen over een specifiek product, neem dan gerust contact met ons op.

In de webshop kan er snel naar producten worden gezocht, waarna
vervolgens eenvoudig een bestelling kan worden geplaatst.
Producten die regelmatig en terugkerend besteld worden, kunnen
in een favorietenlijst opgeslagen worden. In de webshop is het
ook mogelijk eerdere facturen online te bekijken. En het geheel
is compleet geoptimaliseerd voor gebruik op de tablet en mobiel.
Actie
De livegang van onze webshop willen wij uiteraard niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Iedere klant die vóór 1 april 2019 een bestelling
via de webshop plaatst, krijgt een leuke attentie meegestuurd.

Algemeen
Wilt u een ook webshop laten bouwen of moderniseren en die
integreren met uw software pakket? Bever biedt koppelingen
aan waarbij volledige integratie plaatsvindt tussen de webshop
en de PowerAll bedrijfssoftware. Nieuwe artikelen kunt u vanuit
PowerAll op uw webshop plaatsen en verkopen worden vanuit uw
webshop direct verwerkt in uw administratie. Deze koppelingen
biedt PowerAll ook aan andere webshops en -sites aan. Zodoende
kunt u uw artikelen op meerdere websites vanuit PowerAll up-todate houden. Neem contact op met één van onze adviseurs voor
meer informatie.

Bever Portal
Online inzicht in alle diensten van Bever is mogelijk via het in
2018 gelanceerde klantportal van Bever. Hierin is het volgende
zichtbaar:
•
Alle documentatie van PowerAll is op één plaats beschikbaar
•
Release notes van PowerAll. De release notes geven inzicht in
de wijzigingen welke zijn doorgevoerd in een nieuwe versie
van PowerAll
•
Een compleet overzicht van alle PowerAll modules
•
Overzicht van actieve CRM of Werkbon App gebruikers
•
Inzicht in actuele en historische support tickets
•
Compleet overzicht van alle prijslijsten van de leveranciers
•
Inzicht in de facturen van Bever
Nog geen toegang tot ons portal? Maak dan snel een account
aan.
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PowerAll ontwikkelingen
Nieuwe functionaliteit

Goederenmatching
Deel ontvangsten/facturen matchen
Matching is de manier om de goederen af te stemmen met de
facturen, dit kan al langer in PowerAll maar door met name de
komst van het tijdperk van digitale facturatie is er steeds meer de
behoefte om bijvoorbeeld een deellevering te kunnen matchen of
de factuur met daarop de totale bestelling is al eerder ontvangen
dan de goederen. Binnen PowerAll is daarom de aanpassing gedaan
om het factuuraantal te kunnen wijzigen tijdens het matchen.
Eerder zorgde dit voor handmatige correctie boekingen en niet
kloppende matching waardoor het er eigenlijk soms geen sprake
meer van matching was. Als dit van toepassing is dan kan er een
reden worden aangegeven. De volgende situaties zijn denkbaar:
Teveel ontvangen
In de matchingregel kan aan worden gegeven dat er teveel
ontvangen is. Bij boeken wordt er dan een automatische correctie
ontvangst aangemaakt onder hetzelfde ontvangstnummer
als de teveel ontvangen artikelen. Tevens wordt die correctie
ontvangst ook direct gematched met de huidige inkoopfactuur.

matching manco’s’ kunnen deze ouden ontvangsten
opgeschoond worden, door ze te laten vervallen. Dit zal ook
te zien aan de regel status ‘vervallen’ op de ontvangsten
van de inkooporders die daar betrekking op hebben.
Besteladviezen
Dynamisch bestellen rekening houdend met seizoens invloeden
of een trend
Over een besteladvies valt nog wel eens te twisten, waar is het op
gebaseerd? Zijn bijvoorbeeld de min en max aantallen ingevuld
op basis van een ervaring of is die ten grondslag gelegd van de
verkoopaantallen van voorgaande jaren of wordt er helemaal niet
met een besteladvies gewerkt maar wordt de voorraad gewoon
aangevuld wanneer het vak leeg is of bijna leeg is? Als het toevallig
een onderdeel is van een model machine wat niet meer actueel is
dan is de kans groot dat er incourante voorraad ingekocht wordt
wat vervolgens op de plank komt te liggen en over een aantal jaar
onder een laag stof vandaan kan worden gehaald om vervolgens in
de oudijzerbak te belanden. Overigens was een juist besteladvies
niet simpel te laten berekenen door PowerAll. Dit is nu veranderd

Andere factuur
In de matching regel kan worden aangegeven dat
de ‘rest’ op een andere factuur gefactureerd wordt.
Nalevering volgt
Als het factuuraantal hoger is dan het ontvangstaantal
kan er worden aangegeven dat er nog een nalevering
volgt. Die nalevering kan via het nieuwe programma
‘Matching manco’s’ te vinden onder het kopje artikelbeheer
> voorraad genaamd
‘selecteren matching manco’s
Credit verwacht
In een inkoopfactuurregel waarbij het factuuraantal hoger
is dan het ontvangstaantal, is het mogelijk om aan te geven
dat er een credit wordt verwacht. Die creditfactuur(regel)
kan dan gematched worden met dezelfde ontvangstregel.
Opschonen oude ontvangsten
Doordat er in het verleden misschien goederen onterecht
als ontvangen zijn geboekt en vervolgens nog een keer zijn
ontvangen staan er vaak nog te matchen ontvangsten die
niet te verwijderen zijn. In een nieuw programma onder het
kopje artikelbeheer > voorraad staat genaamd ‘selecteren
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en kan door een paar instellingen automatisch berekend worden.
De basis van de berekening ligt vast op een seizoen of trend. In
geval van trend worden min en max voorraden berekend aan de
afname over de afgelopen periode die ingesteld zijn, daarnaast kan
er een factor worden ingeven om de berekening meer of minder
impact te geven. Als de basis van de berekening op seizoen wordt
gezet dan rekent het systeem het geschatte verbruik uit voor de
komende periode gebaseerd op een jaar geleden. Op die manier
wordt de voorraad aangewend op het moment dat het seizoen er
aan zit te komen, de min en max aantallen zullen dan stijgen en
lopende het seizoen zal dit weer naar beneden bij gesteld worden.

www.beversoftware.nl

Per artikel kan dit systeem worden geactiveerd. Dit is te
vinden op het tabblad voorraad van onderhoud artikelen
Vervolgens wordt elke keer dat het besteladvies lijst gedraaid
wordt de berekening opnieuw gedaan over de ingestelde periode
en worden de min en max aantallen door het systeem bepaald.
Bij het artikel is ook te zien wat het systeem berekend heeft qua
verbruik en wanneer dat is geweest.
Simpel en snel relaties aanmaken
Koppeling KVK
Sinds kort is aanmaken van nieuwe relaties binnen enkele
ogenblikken gebeurd. Bij het aanmaken verschijnt een nieuw
venster waarbij in eerst instantie om de postcode en het
huisnummer wordt gevraagd in plaats van het invoeren van een
nummer of naam. Vervolgens wordt in de KVK database gezocht en
worden de belangrijkste gegevens direct ingevuld. Mocht het een
particulier zijn dan wordt in ieder geval op basis van de postcode
de adres gegevens gevuld. Vervolgens kunnen de relatiegegevens
handmatig worden aangevuld. Mochten er nog extra gegevens
worden ingevoerd zoals contactpersonen en afleveradressen dan
kan dit uiteraard daarna nog.

Indeling onderhoud en opvragen relaties
De indeling van de tabbladen crediteuren en debiteuren zijn ook
wat veranderd waardoor het overzichtelijk wordt. De omzet en
afname statistieken zijn nu op te vragen via het tabblad open
posten en daarnaast kan via dat tabblad nu ook de historische
posten worden opgevraagd waardoor er niet meer een aparte
menu moet worden geopend.
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Helpdesk

Controle financiële aansluitingen

Binnen het bedrijf neemt de financiële administratie een grote plaats in. Daarin is op ieder moment van het jaar te zien wat de
stand van het bedrijf is. Het is daarom van belang dat de administratie op orde is en ook klopt. Hiervoor is het noodzakelijk
dat er regelmatig controles plaatsvinden. Een goed moment hiervoor is de periode wissel. Regelmatige controle zorgt ervoor
tijdig een eventuele afwijking in beeld is en opgelost kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat afwijkingen of verschillen
zich opstapelen en aan het eind van het boekjaar naar boven komen. In dit artikel zetten we een paar controles op een rij.

Kas en bank
In het dagboek van de bank worden in een maand de dagafschriften van
die betreffende maand geboekt. Als het laatste boekstuk van de maand
geboekt is, verschijnt het eindsaldo van het boekstuk. Dit moet gelijk zijn
aan het saldo op de bank en aan het saldo op de grootboekrekening van de
bank. Als dit niet gelijk is moet er eerst gekeken worden of het beginsaldo
van het grootboek klopt. Als dat klopt kan er een controle gedaan worden
of in die maand alle afschriften geboekt zijn. Als dat ook het geval is, dan
kan per dag gekeken worden of de afschriften goed geboekt zijn.
Sub administratie
Bij de debiteuren en de crediteuren hebben we te maken met een
sub administratie. Er wordt geboekt op de grootboekrekening van de
debiteuren en de crediteuren. Daardoor ontstaat er een saldo op deze
rekeningen. Voor een onderneming is het belangrijk om te weten wat
er van de afnemers te vorderen is en hoeveel de onderneming aan elke
leverancier nog verschuldigd is.
Het debiteurenboek geeft de specificatie weer van het saldo op de
grootboekrekening debiteuren. In de debiteurenadministratie wordt
voor elke debiteur een overzicht gemaakt. Vroeger maakte men de
aantekeningen in een boek. Later werd er voor elke debiteur een aparte
kaart gemaakt waarop de facturen bijgeschreven werden en de daarbij
de betaalde bedragen. In computerboekhouding wordt dit automatisch
bijgewerkt bij de debiteur.
Op de openpostenlijst van de debiteuren staat een overzicht van kaarten
van de debiteuren waar één of meer rekeningen van openstaan. Het saldo
op de openpostenlijst moet hetzelfde zijn als het saldo op de grootboek.
Wanneer dit niet zo is, dan kan gecontroleerd worden of het beginsaldo
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van het huidige jaar op het grootboek gelijk is aan het eindsaldo van vorig
jaar. (Menupad G-O en dan het tabblad cumulatief 5 jaar). Hier kan een
verschil in zitten als er kort na een jaarwisseling nog mutaties gedaan zijn
in het oude jaar. Het overnemen van de beginbalans lost dit op. Voor de
crediteuren geldt hetzelfde als voor de debiteuren.
De kassa
Aan het eind van de dag, bij de dagafsluiting van de kassa moet de eindstand
ingegeven worden. Deze eindstand is ook zichtbaar op het overzicht van de
kassamutaties. (Menupad F-K-T). Dit saldo moet gelijk zijn aan het saldo op
de grootboekrekening van de kassa (Menupad G-O).
Voorraad
Voor de artikelvoorraad is er ook een subadministratie. De voorraadwaardelijst
van de artikelen moet aansluiten bij de grootboekrekening van de voorraad.
Deze kunt u controleren na de periodewissel. Tijdens de periodewissel
wordt het programma gedraaid voor de herwaardering van de voorraad.
Daarna kan de voorraadwaardelijst geprint worden tegen de werkelijke
waarde. Als u hem print met totalen per artikelgroep kunt u eenvoudig
vergelijken met het saldo op de voorraadrekening.
Ook de voorraadlijst van de machines met het grootboek verdient een
maandelijkse controle.
Kortom: door middel van structureel controleren, heeft u de
administratie onder controle.

www.beversoftware.nl

Webtechniek

De vernieuwde CRM App

Een van de producten van de afdeling Webontwikkeling is de CRM App. Vanaf versie 2.20 is er een hele reeks veranderingen
doorgevoerd. Een aantal van deze wijzigingen willen we hier bespreken. De CRM App is nog altijd opgedeeld in 4
deelgebieden: Relaties, Artikelen, Machines en CRM notities. Voor het dagelijks gebruik van de CRM App door bijvoorbeeld
een vertegenwoordiger zijn dit onmisbare gegevens.

Aanmaken nieuwe relatie
Het relatie gedeelte van de CRM App is uitgebreid met functionaliteit
om een relatie aan te maken. Evenals in PowerAll wordt hier gebruik
gemaakt van Kamer van Koophandel gegevens. Alle bekende gegevens
worden ingevoerd en de gebruiker vult de ontbrekende gegevens aan.
Na het aanmaken van een nieuwe relatie wordt deze verzonden naar
PowerAll en toegevoegd aan het relatiebestand. Maar dat is niet alles.
Ook de relatiekenmerken en contactpersonen kunnen worden ingevoerd
of gewijzigd. Hiermee is het Relatie gedeelte van de CRM App uitgebouwd
tot een functioneel hulpstuk voor degene die onderweg is en (nieuwe)
klanten bezoekt.
Machines
De tweede grote aanpassing is
gedaan aan het Machine gedeelte.
Ook hier is gebleken dat er
onderweg via de CRM App een
nieuwe machine ingevoerd moet
kunnen worden. Inclusief foto’s en
configuratie elementen. Het is zelfs
mogelijk gemaakt om een nieuwe
machine direct te adverteren op
internet. In de praktijk is het erg
omslachtig om eerst een aantal
foto’s te maken van een machine en
om daarna achter de computer de
foto’s in PowerAll aan een machine
te koppelen. Met de nieuwe CRM
App is dit verleden tijd. Verwijderen,
in de juiste volgorde zetten en
toevoegen van foto’s doet u dus in
een handomdraai vanuit de CRM
App. Wanneer u een nieuwe foto
toe wilt voegen aan een machine
dan kunt u kiezen voor het maken
van een gewone foto of een website
foto. Ook kunt u een foto uit de
galerij van de telefoon toevoegen.

Colofon

Bever Automatisering B.V.
Bonegraafseweg 14
6669 MH DODEWAARD
Telefoon 0488 - 483838
Internet www.beversoftware.nl
E-mail
info@beversoftware.nl

Occasion pagina voor eigen website
Het bijhouden van een eigen occasion pagina is nog wel eens een klus die
veel tijd vergt of vergeten wordt. Om zo makkelijk mogelijk een occasion
pagina op de eigen website bij te kunnen houden heeft Bever een frame
ontwikkeld dat ervoor zorgt dat machines regelrecht vanuit PowerAll op
de eigen website gezet kunnen worden. Keurig netjes in de juiste groep.
Letterlijk met 1 druk op de knop staat een machine vanuit de machinekaart
direct op de occasionpagina. Uw website bouwer kan dit occasion frame
eenvoudig in uw bestaande website “plakken”.
Voor het toevoegen van foto’s kunt u natuurlijk de CRM App gebruiken.
Doordat alle machine informatie op 1 punt bijgehouden wordt (op de
machinekaart van PowerAll) is het zelfs zo dat wanneer u met de CRM App
een foto maakt van een machine dat deze foto direct ook toegevoegd
wordt aan de website.
Tegenwoordig wordt 67% (!) van alle bezoeken aan een internetpagina
gedaan met een mobiel apparaat. Tablet of smartphone dus. Hebt u uw
eigen website al eens bekeken op uw telefoon? Als de lettertjes heel
klein worden hebt u geen zogenaamde “responsive” website. Bever heeft
het occasion frame responsive gemaakt zodat uw klant uw occasions
ook goed op zijn of haar mobiele apparaat kan bekijken. Bovendien zijn
uw occasions beter vindbaar met en door Google als uw website goed
ingericht is voor mobiele apparaten.

Bever Bulletin
Heeft een oplage van ruim 3000 exemplaren.
Zet- en drukfouten voorbehouden.
Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd
worden zonder uitdrukkelijke toestemming
van Bever Automatisering B.V.

www.beversoftware.nl

Drukwerk
Drukkerij van Gorcum
Handelsmerken
Bever Automatisering®, het Bever-, PowerAll-®
en OverAll®logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van ons bedrijf.
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PowerAll infodagen

Dit jaar vinden de PowerAll infodagen plaats in maart en oktober. Voor de infodagen van maart kunt u zich inschrijven via onze website.

Infodagen: 19 & 21 maart
Programma
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•

Ontvangst met koffie/ thee

•

Presentatie nieuwe onderwerpen

•

Presentatie Power BI

•

Presentatie bestaande modules

•

Lunch

•

Spreker aan het woord

•

Magazijnbeheer

•

Ruimte voor interactie

www.beversoftware.nl
www.beversoftware.nl
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