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Inkoopgroepen 
 

 
 
 
 
Code 
Code van de inkoopgroep. 
 
Omschrijving 
Omschrijving van de inkoopgroep. 
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Import inkoopproducten 
 

 
 
Assortiment 
Assortiment waarin de inkoopproducten moeten worden ingelezen. 
 
Bestand 
Locatie van het importbestand, middels  kunt u bladeren naar het importbestand. 
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Import inkoopproducten 
 

 
 
Besteldatum 
De datum waarop de inkoopopdracht wordt besteld. 
 
Inkoopmutatie toegestaan 
Bepaalt of mutaties in de inkoopopdracht zijn toegestaan na bestellen. 
 
Voorraad bepalen 
Bepaalt of de huidige voorraad wordt gebruikt voor de bestelling. 
 
Referentie 
Opdracht referentie. 
 
Inkoopregels aanmaken 
Deze functie kan nu ook gestart worden vanuit de opdracht inkoop. 
 
Inkoopregels nulstellen 
Deze functie kan nu ook gestart worden vanuit de opdracht inkoop. 
 
Product 
De code van het product. 
 
Huidige voorraad 
De huidige voorraad. 
 
Omschrijving 
De omschrijving van het product. 
 
Aantal besteld 
Aantal besteld (in stuks of verpakking). 
 
Bestellen 
Geeft aan of er besteld dient te worden per verpakking. 
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Aantal stuks 
Aantal bestelde stuks (in producteenheden). 
 
Locatie 
De locatie waar de producten zijn opgeslagen (ontvangen). 
 
Aantal colli 
Aantal bestelde colli (stuks / inhoud). 
 
Omschrijving verp. 
De omschrijving van de verpakking. 
 
Inhoud 
De inhoud van de verpakking (in producteenheden). 
 
Producteenheid 
De omschrijving van de producteenheid. 
 
Leverancier 
De relatiecode van de leverancier. 
 
Leverdatum 
De datum waarop de producten geleverd moeten worden. 
 
Automatische leverdatum 
Geeft aan of de leverdatum automatisch bepaalt wordt. 
 
Productcode leverancier 
Productcode van de leverancier. 
 
Omschrijving leverancier 
Omschrijving van de leverancier. 
 
Verpakkingseenheid 
De eenheid van de verpakking. 
 
Lotcode 
Code welke uw leverancier heeft toegekend aan deze goederen. 
 
Geannuleerd 
Bepaalt of deze inkoopregel geannuleerd is. 
 
Voorraad 
Bepaalt of er van deze inkoopregel een voorraadregel is. 



Handleiding Orbak2                                                                                 Inkoop 
 

 
© Marti Orbak Software  pagina: 8 

 

Inkoopregels aanmaken 
 

 
 
Opdracht (inkoop) 
Opdracht referentie, middels  kunt u bladeren door de inkoopopdrachten. 
 
Van Relatie tot en met Relatie (inkoop) 
De relaties waarvan de inkoopregels aangemaakt moeten worden. U kunt ook ‘eerste’ tot en met de 
‘laatste’ relatie aangeven. 
 
Van Product tot en met Product (inkoop) 
De producten waarvan de inkoopregels aangemaakt moeten worden. U kunt ook ‘eerste’ tot en met 
het ‘laatste’ product aangeven. 
 
Voorraadcontrole 
Hiermee kunt u bepalen of alleen de producten met onvoldoende voorraad aangemaakt worden. 
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Aanmaken inkoopbatch 
 

 
 
Datum 
Datum, middels  kunt u bladeren door de verschillende data. 
 
Van Relatie tot en met Relatie 
De relaties waarvan de inkoopbatch aangemaakt moet worden. U kunt ook ‘eerste’ tot en met de 
‘laatste’ relatie aangeven. 
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Inkoopbatches 
 

 
 
Relatie 
Relatiecode, middels  kunt u bladeren door de relaties. 
 
Besteldatum 
De datum waarop de inkoopopdracht wordt besteld. 
 
Leverdatum 
De datum waarop de producten geleverd moeten worden. 
 
Aflevercode 
Aflevercode t.b.v. de leverancier. 
 
Export 
Geeft aan dat de inkoopbatch is geëxporteerd. 
 
Geheel ontvangen 
Bepaalt dat de gehele batch correct is ontvangen op de leverdatum. 
 
Referentie 
Inkoopbatch referentie. 
 
Opdracht 
Opdracht referentie. 
 
Product 
De code van het product. 
 
Omschrijving 
De omschrijving van het product. 
 
Aantal besteld 
Aantal besteld (in stuks of verpakking). 
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Bestellen 
Geeft aan of er besteld dient te worden per verpakking. 
 
Aantal stuks 
Aantal bestelde stuks (in producteenheden). 
 
Aantal geleverd 
Aantal geleverd (in producteenheden). 
 
Ontvangstdatum 
Datum waarop de producten zijn ontvangen. 
 
Locatie 
De locatie waar de producten zijn opgeslagen (ontvangen). 
 
Aantal colli 
Aantal bestelde colli (stuks / inhoud). 
 
Omschrijving verp. 
De omschrijving van de verpakking. 
 
Advies leverdatum 
De datum waarop de producten geleverd moeten worden. 
 
Productcode leverancier 
Productcode van de leverancier. 
 
Omschrijving leverancier 
Omschrijving van de leverancier. 
 
Backorder 
Bepaalt of te weinig geleverde producten nabesteld dienen te worden. 
 
Lotcode 
Code welke uw leverancier heeft toegekend aan deze goederen. 
 
T.H.T. datum 
T.H.T. datum van de ontvangen producten. 
 
Temperatuur 
Temperatuur van de ontvangen producten. 
 
Geannuleerd 
Bepaalt of deze inkoopregel geannuleerd is. 
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Export inkoopbatch 
 

 
 
Bestand 
Locatie van het importbestand, middels  kunt u bladeren naar het importbestand. 
 
Datum 
Datum, middels  kunt u bladeren door de verschillende data. 
 
Relatie 
Relatiecode, middels  kunt u bladeren door de relaties. 
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Inkoopprijzen bepalen 
 

 
 


