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In- en verkoop
Waar draait het om binnen de oliebranche?
Precies, de in- en verkoop. Bij Logic Vision weten
we dat als geen ander. Dus zorgden we dat in- en
verkoopfunctionaliteit binnen FuelVision exact is
afgestemd op de behoeften van de s ector. Met als
basis het mooie systeem van M
 icrosoft Dynamics.

het gaat en zet deze af tegen de voorwaarden in het contract.
Op elk gewenst moment is zo te zien wat er nog openstaat.
• Of er een douanescenario is. Welke accijnzen zijn van
toepassing of kan er wellicht accijnsvrij gehandeld worden?
• Welke artikelen bij de order aangeboden worden. Bij een
brandstoforder bijvoorbeeld, worden alleen de brandstof
artikelen geladen.
• Welke prijsconstructies, kortingen en toeslagen gelden.

HOE WERKT HET?

• Welk ordersjabloon van toepassing is en in welke eenheid het

U wilt een aan- of verkoopcontract invoeren.

product geregistreerd moet worden. Activeert u bijvoorbeeld het

In FuelVision noteert u:

brandstofsjabloon dan kunt u instellen dat FuelVision de o
 rder

• Om welk product het gaat.

in liters 15 graden, actuele liters en kilogrammen registreert.

• Welke prijs is afgesproken.
• De minimale en maximale afname.

Back-to-back

• Welke producten binnen het contract vallen.

Ook handig is de back-to-backfunctionaliteit. FuelVision k oppelt
verkooporders aan inkooporders. Met een druk op de knop

Nieuwe order

zet de software de verkoopgegevens om naar inkoopdata.

Komt er vervolgens een nieuwe order binnen?

Ook omboeken is kinderspel. U koopt bijvoorbeeld in op basis

FuelVision controleert bijvoorbeeld:

van kilogrammen of metrische tonnen (massa) en u verkoopt

•O
 f er een contract is. Zo ja, dan krijgt u de vraag of de order

in liters. FuelVision rekent de eenheden automatisch om.

hierbinnen valt. FuelVision checkt om welke hoeveelheden

Dat bespaart tijd en dus kosten.
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