Diverse uitbreidingen Bonus Management

De module DIN Bonus Management is op diverse vlakken uitgebreid en bevat nu onderstaande extra
functionaliteiten.
o

o
o

o

Het is mogelijk gemaakt om bonusposten zelf op te halen in een factuur (inkoop) of creditnota
(verkoop) en ze op die manier af te rekenen. Handig voor het afrekenen van bijv. een individuele
klant zodat daarvoor niet de periodieke activiteit voor gebruikt hoeft te worden.
Uitbetaling van bonusposten aan leveranciers op basis van verkoopdocument.
Het is mogelijk gemaakt om meerdere bonuscalculaties te laten berekenen over dezelfde omzet.
Zo kun je bijvoorbeeld een vaste kwartaalbonus afspreken van € 0,75 per kg. afzet voor een
bepaalde productgroep en vervolgens nog een jaarbonus van 1% over de totale omzet. Hierbij
wordt de (uitgekeerde) kwartaalbonus van de jaaromzet afgetrokken, zodat er geen bonus over
bonus wordt uitgekeerd. Deze nieuwe functionaliteit werkt in combinatie met alle reeds
bestaande bonusfunctionaliteit, zoals staffels.
In het kader van bijvoorbeeld eenmalige aanbiedingen is het mogelijk om een verkooporder of
verkoopfactuur volledig uit te sluiten voor omzet in de bonusbepaling. Dit is nu mogelijk via een
vinkje in de kop van het betreffende document.

DIN Advanced Warehousing

In de add-on DIN Advanced Warehousing zijn de mogelijkheden op het gebied van sturing van het
pickproces uitgebreid. Klanten die gebruik (willen) maken van gestuurde WMS functionaliteit krijgen
met deze aanvulling meer mogelijkheden om het picken van verzendingen te sturen. Met name als
men te maken heeft met volle en aangebroken dragers (bijv. pallets) in bulk en/of pickzones. Tevens
kunnen nu de pickdocumenten gesplitst worden naar zone.

GTIN Types (barcodes)

DIN Dranken ondersteunde reeds de GTIN types GTIN8, GTIN13 en GTIN14. Echter, tot de GS1
Standaard behoort ook GTIN12. Deze laatste is daarom toegevoegd (het GTIN type bepaalt aan welke
regels een barcode voor een artikel moet voldoen en hoe deze vertaald moet worden).

DIN Intercompany Retourorders

De add-on DIN Intercompany (IC) is uitgebreid en bevat nu ook IC functionaliteit voor de uitwisseling
van retourorders. Voor retourorders is de goederenstroom precies andersom dan de IC van een
reguliere order. Uitgangspunt is dat de goederen retourkomen in het bedrijf waar de fysieke
logistieke afhandeling plaatsvindt. Dit is de administratie waar de magazijnfunctie zicht bevindt.

DIN B2B bestelsite 2.0

In het kader van de DIN4Life filosofie hebben we de afgelopen maanden verschillende behoeften van
klanten gehoord met betrekking tot de DIN B2B bestelsite. Ook zijn er enkele ontwikkelingen in de
drankenmarkt geweest waardoor wij nieuwe funtionaliteiten hebben toegevoegd aan onze DIN
Dranken oplossing en deze keer ook aan de DIN B2B bestelsite. Inmiddels is de DIN B2B bestelsite 2.0
vrijgegeven met diverse nieuwe functionaliteiten.
Zo kunnen klanten die hun bestelling plaatsen via de bestelsite in versie 2.0 nu zelf hun assortiment
beheren en hebben daarnaast de volgende mogelijkheden:
o
o
o
o
o

De sortering die de volgorde bepaalt op het scherm kan nu aangepast worden.
Vanuit het assortiment kunnen de vaste bestelaantallen aangepast worden.
Een artikel kan verwijderd worden uit het assortiment.
Een artikel kan desgewenst (tijdelijk) verborgen of juist weer zichtbaar gemaakt worden,
bijvoorbeeld in het geval van een seizoensartikel.
Een artikel kan vanuit de catalogus toegevoegd worden aan het assortiment.

Buiten deze nieuwe functionaliteiten hebben we ook de mogelijkheid gecreëerd om openstaande
posten en orders in te kunnen zien. Facturen of creditnota’s zijn tevens in te zien, desgewenst in PDF.
Verder kan nu per klant ingesteld worden of de voorraad wel of niet zichtbaar is.
Ook is de ondersteuning van prijsafspraken uitgebreid. Per klant is het mogelijk om aan te geven
welke prijsafspraak getoond moet worden op artikelniveau, op prijslijstniveau of klantspecifiek.
Tenslotte zijn een aantal technische verbeteringen doorgevoerd en is het design op een aantal
plaatsen aangepast.

