ERP-oplossing
voor de oliebranche

FUELVISION OLIE
Zicht op marges

VISIE OP OLIEHANDEL
MET FUELVISION
Op de juiste tijd en voor de juiste prijs in- en verkopen. Dat is het spel in de oliebranche.
En om dat spel goed te spelen, heeft u overzicht en inzicht nodig. Wisselkoersen,
indexprijzen, planningen en voorraden… alles moet duidelijk geregistreerd zijn.
Automatisch als het kan en handmatig bij te sturen als het nodig is. De oplossing?
FuelVision, de software van Logic Vision. Flexibel en op maat gemaakt, in nauwe
samenwerking met onze klanten.

Speciaal voor de oliebranche

Onderwerpen

Ontwikkelingen gaan razendsnel in de oliebranche. De prijzen die u
vandaag hanteert, kunnen morgen weer compleet anders zijn. Dan is het
belangrijk dat u zicht houdt op alle variabelen, indexprijzen, wisselkoersen,
wereldolieprijzen en landelijke adviesprijzen. Dat u de klantspecifieke
kortingen en toeslagen kunt bijhouden en de voorraad exact waardeert.
Per pallet, can, liter of kilo. In de tankwagen, het depot en de opslag.
Precies op de manier zoals u wenst.
Logic Vision heeft jarenlange ervaring in de branche; dat resulteerde in
onze oplossing FuelVision. Flexibele software die meebeweegt met de
fluctuaties op de wereldoliemarkt. Een complexe sector, maar dankzij
FuelVision maken we het werk hopelijk een stukje eenvoudiger. De
belangrijkste voordelen:
•	Binnen FuelVision zijn alle kenmerken voor het beheren van de prijzen
te registreren: prijsindexen, wisselkoersen en landelijke adviesprijzen.
•	Voorraadwaardering kan op basis van een vaste prijs, de dagprijs-vvp,
indexprijzen en wisselkoersen.
•	In FuelVision zijn aan- en verkoopcontracten apart te registreren.
•	FuelVision heeft een koppeling met de boardcomputer van de tankwagens. De software houdt bij hoeveel olie u lost of laadt en zet dit af
tegen de condities in het contract.
•	FuelVision ondersteunt allerlei eenheden, zoals kilo’s, liters, liters 15
graden en stuks.
•	U levert olie aan klanten aan de hand van een leverschema of
forecasting.
•	FuelVision is enorm flexibel en dankzij de look & feel van Microsoft,
intuïtief in gebruik.
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ONTSTAAN VAN FUELVISION
FuelVision’s verhaal begint vijftien jaar geleden. Vanuit zijn zolder
kamer startte directeur Maarten Speet een organisatie gespecialiseerd
in ERP-systemen. Een van de eerste klanten was een bedrijf uit de
oliebranche. In de jaren erna bouwt Logic Vision een ERP-oplossing
compleet op maat voor de oliesector: FuelVision. Met als basis het solide
en flexibele systeem van Microsoft Dynamics NAV. Het doel: mensen
beter en g
 emakkelijker laten werken.
Door de jaren heen leerden we de oliebranche goed kennen en ontdekten we alle uitdagingen die zo specifiek zijn voor de oliehandel. De complexiteit, de verschillende prijsvariabelen, de internationale werkomgeving
en de strenge wetgeving. Zo ontstond een systeem dat prijsbeheer
centraal zet. Waarin allerlei kenmerken zijn onder te brengen. Waarin
voorraden op allerlei manieren gewaardeerd kunnen worden. En de
ritplanning zo efficiënt mogelijk gebeurt. Elke dag weer. Immers: hoe meer
inzicht, hoe optimaler de marge. En uiteindelijk hoe groter de winst.

Prijsbeheer
In- en verkoop
Ritadministratie
Voorraadwaardering

5.
6.
7.
8.

Accijns
Koppelingen en interfaces
Financieel
Tot slot

1. Prijsbeheer
Prijsbeheer is de kern van de oliebusiness. Dat ziet u
terug in FuelVision. FuelVision houdt rekening met talloze
variabelen. Onder andere met de wereldgas- en olieprijs,
de wisselkoers van de dollar, de landelijke adviesprijs en
indexprijzen. Verschillende eenheden? Geen probleem,
registreren kan onder andere in liters, kilo’s of stuks.
PRIJSFORMULES
Prijzen bouwt u onder andere op via prijsformules,
zoals een gemiddelde over de week of de maand. Ook
(klantspecifieke) kortingen en toeslagen zijn simpel bij te
sluiten. Per klant maakt u een regel aan, of zo nodig zelfs
per verzendadres. Zo ontwikkelt u in een handomdraai
complexe prijsstructuren. Natuurlijk kunt u ook een dagprijs-vvp invoeren om zo zicht te houden op uw marges.
PROVISIONELE PRIJZEN
Factureren gebeurt bijvoorbeeld op basis van pro
visionele prijzen. FuelVision berekent achteraf, nadat
een p
 eriode voorbij is, de definitieve prijs en het verschil
tussen definitief en provisioneel. Het maken en versturen
van de (credit)nota? Ook dit gebeurt volautomatisch.
PRIJSAFSPRAKEN
Daarnaast is het mogelijk prijsafspraken te maken voor de
afname van olie gedurende een langere periode. U kunt
voorschotfacturen en dagprijzen beheren. Met F uelVision
bepaalt u eenvoudig wat het maandelijkse voorschot
is. Desgewenst bij een bepaalde afname en tegen een
bepaalde prijs. De data verschijnt automatisch op de
factuur.

2. In- en verkoop
In FuelVision voert u aan- en verkoopcontracten op een efficiënte manier in. Met condities
als verschillende productsoorten, prijzen, minimale en maximale afname. FuelVision zet
deze v ervolgens af tegen de daadwerkelijk afname. Komt er een in- of verkooporder binnen?
FuelVision checkt of er een contract, een vergunning of kortingen van toepassing zijn en in
welke eenheid het product geregistreerd moet worden.
BACK-TO-BACK
Verkooporders kunnen aan inkooporders gekoppeld worden, zodat u back-to-backleveringen
razendsnel afwikkelt. U registreert alleen de verkoopgegevens en het systeem zet deze automatisch om naar inkoopdata.
OMBOEKEN
Ook omboeken is kinderspel. U koopt bijvoorbeeld in op basis van kilogrammen of metrische
tonnen (massa) en u verkoopt in liters. FuelVision rekent het automatisch om.

4.	Voorraad
waardering
Valutakoersen, indexprijzen,
landelijke adviesprijs, aan- en verkoopcontracten en accijns.
Bij de voorraadwaardering houdt
FuelVision rekening met allerlei
factoren.
DAGPRIJS-VVP
FuelVision maakt gebruik van een
dagprijs-vvp, die u kunt vergelijken
met de inkoop- of verkoopprijs.
U kunt zelf bepalen welke dagprijs
u hangt aan het product, voor
helder inzicht in uw marges. Voorwaarden en prijzen zijn bovendien
snel aan te passen.

3. Ritadministratie
Welke producten moeten wanneer, waar en in welke hoeveelheid geleverd worden? Via de
leverschema’s houdt u dat bij. Maar in FuelVision is meer mogelijk. Via een koppeling met de
boardcomputers van tankwagens of handhelds is direct te zien wat daadwerkelijk is geleverd en
hoeveel. In elke gewenste eenheid, zoals per stuk, liter of in kilogram.
FORECASTING
Ook handig is forecasting. De telemetrie-gegevens van tanks zijn in FuelVision in te lezen:
dankzij de meter in de tank weet u exact hoeveel olie erin zit. De meter kan een melding
sturen, zodra het product in de tank onder een bepaald punt zakt. FuelVision maakt vervolgens
een dynamisch leverschema op basis van de klantprofielen, de jaarlijkse consumptie en doet
een voorspelling wanneer de klant een nieuwe levering nodig heeft. Zo kunt u nog efficiënter
de ritten inplannen.
OPTIMALE ROUTE
FuelVision is compatibel met ritplanningssystemen. U voert de gegevens eenmalig in en laat
het planningssysteem de optimale route uitrekenen. De route is op een map te zien. De route
wijzigen? Geen probleem. Voer de wijzigingen in en FuelVision past de planning aan.
RITBONNEN
De software maakt op basis van de informatie van tankwagens ritbonnen aan met gegevens als
het bonnummer, de kilometerstand en data van de voor- en napeiling. Met één druk op de knop
zet u de informatie van de ritbonnen over naar inkoop- en verkooporders en vervolgens naar de
facturen. Zo bent u verzekerd van een correcte facturatie.

VERSCHILLENDE VESTIGINGEN
De voorraad ligt verspreid over het
depot, de opslag, het tankstation
en in de tankwagens. In FuelVision
houdt u per vestiging de actuele
voorraad bij in kilo’s, liters, liters
15 graden én stuks. Ook leest
FuelVision de telemetrie-gegevens
uit de bulktanks in.
BLENDEN, VERPLAATSEN EN
OMBOEKEN
Wilt u producten mixen of
blenden? Het omboeken van het
ene naar het andere product is
eenvoudig te realiseren. Bijvoorbeeld van propaan en butaan naar
lpg. Of verkoopt u hoogwaardige
benzine, maar wilt u het registreren als gewone benzine? Ook dat
kan. Daarnaast is het mogelijk een
product om te boeken naar een
andere vestiging.
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5. Accijns
In een internationale business als de oliehandel heeft u er maar al te
vaak mee te maken: de douane, de maandelijkse aangifte en controles.
Essentieel dat uw accijnsregistratie op orde is. Maar u wilt uiteraard niet
méér tijd eraan besteden dan absoluut noodzakelijk. FuelVision’s functionaliteiten op dit vlak hebben maar één doel: de accijnsregistratie zo eenvoudig
mogelijk maken.
ACCIJNSMATRIX
Accijns wordt via een accijnsmatrix geadministreerd. Deze matrix is volledig
flexibel in te richten en elke transactie wordt op de afgesproken manier
afgehandeld. Denk aan bepaalde toeslagen, kortingen of vergunningen. B
 edragen zijn uit te splitsen en apart in te boeken. Per artikel is de
accijnsopbouw te registreren en per datum vast te zetten.
VERGUNNINGEN
Met sommige klanten en leveranciers handelt u accijnsvrij. En voor sommige transacties geldt een vrijstelling. Ook tankwagens worden soms gedekt
door een vergunning. Per klant, leveranciers, aflever- of orderadres kunt
u deze kenmerken registreren. De accijnsmatrix handelt de transacties
vervolgens conform deze registratie af. Zo verkoopt en koopt u gemakkelijk
accijnsvrij in.
OMKLEUREN
Verder houdt FuelVision uw voorraad bij in verschillende eenheden, zoals
actuele liters, liters 15 graden en kilo’s. Ook omkleuren, blenden of correcties op interne handelingen zijn mogelijk.
REDENCODEMATRIX
In de redencodematrix kunt u vervolgens allerlei kenmerken vastleggen,
zoals het accijnsscenario, de bron van de vrijstelling of vestigingssoort. Die
verschijnen uiteindelijk in massabalans. De douaneposten kunt u gemakkelijk raadplegen, op kenmerk analyseren en zo nodig uitprinten. Bij een
controle heeft u alle data paraat en u doet snel aangifte.

7. Financieel
Alle transacties binnen FuelVision verschijnen automatisch in het grootboek. Denk aan accijnsregistratie en voorraadwaardering op basis van dagprijs-vvp, inkoop en verkoop. Ook beschikt FuelVision over talloze f uncties
op het vlak van crediteuren- en debiteurenbeheer. U ziet welke posten
openstaan, aanmaningen worden automatisch verstuurd en u blokkeert
debiteuren gemakkelijk.
RECONCILIATIE
FuelVision leest bankafschriften in en betalingen kunnen gekoppeld worden
aan openstaande posten. Bij het inlezen zoekt FuelVision naar unieke
kenmerken. Deze zijn uniek voor een klant, vestiging of grootboekrekening
en zo kan de betaling automatisch gekoppeld worden. Hoe meer betalings
kenmerken, hoe beter de herkenning. Dus: hoe langer u met FuelVision
werkt, hoe meer tijd u bespaart.

Organisaties moeten blind kunnen
varen op hun automatiseerder. Geen
IT-bedrijf dat met alle winden meewaait, maar een stabiele en betrouw
bare partner met jarenlange ervaring.
De dynamiek van automatiserings
processen vraagt om een duidelijk
baken en een heldere horizon. Een

kompas dat richting geeft en de plaats
op zee bepaalt. Hiervoor richt men
zich op een vast punt, een plaats die
met zekerheid bekend is: een vuur
toren, ook wel een pijler genoemd.
Logic Vision is dat baken,
de betrouwbare pijler.

6.	Koppelingen en
interfaces
Ritplanning, shopbeheer, de backoffice, voorraad en
prijsbeheer. Inzicht is essentieel. FuelVision is flexibel
in te richten en beschikt over diverse koppelingen en
interfaces om processen zo vlekkeloos mogelijk te
laten verlopen. De software past zich helemaal aan uw
bedrijf aan.
EXTENDAS
Heeft u tankstations? We werken nauw samen met
Extendas en FuelVision beschikt over een koppeling
met deze software; zo heeft u het beste van beide
systemen. Voor ritplanning voegden we een koppeling
met Bottum Line toe. Voor shopbeheer kunt u bestanden uitwisselen met onder andere Lekkerland en
NewCo. En er komen steeds meer koppelingen bij.
RAPPORTAGES
Het mooie van FuelVision zijn de uitgebreide
rapportagemogelijkheden. In het dashboard is data te
verbinden en conclusies te maken. Zo helpt de functie
dimensies u bijvoorbeeld bij het analyseren van uw
grootboekposten door aan elke transactie kenmerken
toe te voegen. Land van herkomst of grootte bijvoorbeeld. U maakt zelf (accijns)rapportages en ontdekt
trends en relaties. Bovendien is FuelVision compatibel
met diverse rapportagesystemen. Denk aan SQL
Reporting Services, ExSION en uiteraard Excel.

8. Tot slot
Sinds 1992 werkt Logic Vision samen met bedrijven
in de oliebranche. En sinds 2003 is Logic Vision een
Microsoft Gold Partner, gespecialiseerd in software
als Microsoft Dynamics NAV. In FuelVision zijn beide
ervaringen gecombineerd tot een sterk, tailor made
systeem.
Prijsformules, dagprijs-vvp, forecasting, reconciliatie,
omkleuren… Het zijn voorbeelden van handelingen
waarmee onze klanten dagelijks te maken hebben. En
zaken die u zeker terugvindt in onze software. We blijven meedenken en ontwikkelen, daar staat Logic Vision
voor. Onze ERP-oplossing FuelVision is immers nooit af.
Inmiddels werken dagelijks zo’n 2500 tevreden klanten
met de software van Logic Vision. Zij krijgen daarbij
ondersteuning van 45 specialisten van Logic Vision.
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