
14/06/02 
B50/v4.10/C/PG013.01 

  Oplossing Sage BOB 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Praktische gids » 
Kortingbeheer 

 

 

 

 

 

 

 

Commercieel beheer 
 Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 

 

 

 

 



 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs beroep deden op 
betrouwbare informatie, kan de uitgever niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten. 

 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 

 
Verantwoordelijke uitgever 

Sage 
Rue Natalis, 2 

4020 Luik 
Tel. : +32 (4) 343 77 46 
Fax : +32 (4) 343 08 47 

© Sage 2014, alle rechten voorbehouden 



 

 4 

 



 

   3 

Inhoudsopgave 

Voorwoord ................................................................................................... 7 

Deel 1 - Algemeen .................................................................................. 9 

Typografische overeenkomsten ................................................................ 11 

Deel 2 - Overzicht kortingbeheer ..................................................... 13 

Inleiding....................................................................................................... 15 

 Kortingstypes .................................................................................... 15 

 Toepassingsgebied ............................................................................ 16 

Klantenkorting ............................................................................................ 17 

 Globale korting .................................................................................. 17 

 Standaardkorting ............................................................................... 18 

Artikelkorting.............................................................................................. 20 

Staffelkorting (korting per hoeveelheid via Kortingstabel)  ..................... 21 

Korting in Euro (via Kortingstabel) ............................................................ 22 

Gratis artikels (via Kortingstabel) .............................................................. 23 

Promotieprijslijst (via Kortingstabel)......................................................... 24 

BOB-script ................................................................................................... 25 

Combinaties van kortingen ........................................................................ 26 

Artikels zonder korting............................................................................... 28 

Deel 3 - Klantenkorting ...................................................................... 29 

Inleiding....................................................................................................... 31 

Installatie .................................................................................................... 32 

 Instellingen voor ingaven ................................................................... 32 

 Opties ............................................................................................... 33 

 Instellen klantenkorting ..................................................................... 34 

 Instellen artikel zonder korting .......................................................... 35 



Inhoudsopgave 

 4 

Gebruik met Globale korting...................................................................... 36 

 Instellingen........................................................................................ 36 

 Toepassing van de korting ................................................................. 38 

 Artikel zonder korting ........................................................................ 41 

Gebruik met Standaardkorting .................................................................. 44 

 Instellingen........................................................................................ 44 

 Toepassing van de korting ................................................................. 46 
 Artikel zonder korting ........................................................................ 48 

Deel 4 - Artikelkorting ........................................................................ 51 

Inleiding....................................................................................................... 53 

Installatie .................................................................................................... 54 

 Instellingen voor ingaven ................................................................... 54 

 Opties ............................................................................................... 55 

 Instellen artikelkorting....................................................................... 56 

Gebruik ........................................................................................................ 57 

 Toepassing van de korting ................................................................. 57 

Deel 5 - Kortingstabel ......................................................................... 61 

Inleiding....................................................................................................... 63 

Installatie .................................................................................................... 64 

 Instellingen voor ingaven ................................................................... 64 

 Opties ............................................................................................... 65 

 Kortingscategorieën .......................................................................... 66 

 Instellen derdenfiche ......................................................................... 69 

 Instellen artikelfiche .......................................................................... 70 

 Instellen artikel zonder korting .......................................................... 71 

Gebruik en opstellen van de Kortingstabel ............................................... 72 

 Instellingen........................................................................................ 72 

 Kortingstabel voor specifieke klant(en) .............................................. 73 

 Kortingstabel voor klantencategorie(ën) ............................................ 78 
 Kortingstabel voor klantenkortingscategorie(ën) ............................... 83 

 Kortingstabel voor specifieke artikel(s) .............................................. 88 

 Kortingstabel voor artikelcategorie(ën) ............................................. 93 

 Kortingstabel voor artikelkortingscategorie(ën) ................................. 98 

 Staffelkorting....................................................................................103 



Inhoudsopgave 

    5 

 Korting in Euro .................................................................................109 

 Gratis artikels ...................................................................................115 

 Promotieprijslijst ..............................................................................121 

Aanpassen/bewerken van de Kortingstabel ............................................ 127 

 Identificatie van de criteria voor een korting ....................................127 

 Kortingen verwijderen ......................................................................128 

 Kortingen aanpassen ........................................................................130 

 Kortingen kopiëren ...........................................................................133 

Conflictenbeheer ...................................................................................... 138 

Deel 6 - Combinaties van kortingen .............................................. 141 

Inleiding..................................................................................................... 143 

Installatie .................................................................................................. 144 

 Instellingen voor ingaven ..................................................................146 

 Opties ..............................................................................................144 

 Instellen derdenfiche ........................................................................147 

Gebruik ...................................................................................................... 148 

 Toepassing van meerdere kortingen .................................................148 

 Artikel zonder korting .......................................................................153 

Deel 7 - Hiërarchie van de kortingen ............................................ 155 

Inleiding..................................................................................................... 157 

Prioriteit van de kortingen ....................................................................... 158 

 Een korting per detaillijn met Globale korting. ..................................158 

 Een korting per detaillijn met Standaardkorting................................161 

 Meerdere kortingen per detaillijn .....................................................164 



Inhoudsopgave 

 6 

 

 



 

   7 

Voorwoord 

Bij het dagelijks gebruik van het commercieel beheer is een eenvoudig en 
duidelijk beheer van kortingen onontbeerlijk. Omdat er in de praktijk een groot 
aantal verschillende mogelijkheden bestaan voor het verstrekken van een 
korting en deze ook nog eens afhankelijk kunnen zijn van een aanzienlijk aantal 
factoren, zal het automatiseren van de toekenning van de gewenste korting 
voor een grote tijdwinst binnen de onderneming zorgen. 

Sage BOB 50 heeft voor deze automatisering een aantal hulpmiddelen 
ontwikkeld. Zo zullen de volgende kortingen automatisch beheerd kunnen 
worden: 

- Klantenkorting 
- Artikelkorting 
- Staffelkorting 
- Korting in Euro 
- Gratis artikels 
- Promotieprijslijst 
- Volledig personaliseerbare korting (BOBscript) 

Naast het automatisch toekennen van deze kortingen, wordt ook de 
mogelijkheid geboden om combinaties van deze kortingen te gebruiken, dit 
allemaal aangepast aan de wensen van de gebruiker. 

Ten slotte wordt ook een beheer van conflicten aangeboden, zodat het steeds 
duidelijk zal zijn welke korting in een bepaald geval toegepast zal worden. 

Het doel van deze praktische gids, die volledig wordt gewijd aan het 
Kortingbeheer, is om u alle nuttige informatie te geven over de werking van 
deze functionaliteit. 

Alvorens u te verdiepen in deze gids, kan u in het eerste gedeelte de 
typografische overeenkomsten vinden die werden gebruikt in Sage BOB 50. 

 

Veel leesgenot! 



Voorwoord 

 8 

 

 



 

    9 

Deel 1 - Algemeen 

Alvorens het eigenlijke onderwerp aan te 
vatten, geeft dit eerste deel u een overzicht van 
de typografische overeenkomsten in 
Sage BOB 50. 
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Typografische overeenkomsten  

Klavier 

<Toets> geeft aan dat u de klaviertoets aangegeven tussen twee <> ingedrukt 
moet houden. 

<Alt>+<F4> betekent dat u eerst  op de <Alt> toets moet drukken en 
vervolgens, zonder deze los te laten,  op de <F4> toets moet drukken. 

Het gebruik van de sneltoetsen is een doeltreffende manier om uw 
werksnelheid in Sage BOB 50 te vergroten. Daarom vermelden wij deze 
sneltoetsen zoveel mogelijk in deze handleiding. 

Muis 

<Klik>: Druk kort op de linkermuisknop. 

<Dubbele klik>: Druk 2x snel (dubbelklik) op de linkermuisknop.  

<Rechtermuisklik>: Druk kort op de rechtermuisknop. 

<Klik *>: Druk op de linkermuisknop en hou deze ingedrukt. 

Menu’s en toegang tot de vensters van Sage BOB 50 

Bestand|Dossier openen dossier veronderstelt dat u, in het menu Bestand van 
de menubalk, het submenu Dossier openen selecteert. Het teken | betekent 
dat u overschakelt naar een submenu of een commando. 

Het grootste gedeelte van de omschrijvingen en de uitleg die hier gegeven 
worden heeft rechtstreeks betrekking op de vensters van Sage BOB 50. Om 
efficiënt te kunnen lezen, raden wij u dus ten zeerste aan systematisch hierop 
beroep te doen. Om u te helpen, geven wij expliciet de toegang tot de 
beschreven vensters. 
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Diversen 

Tekst die u moet ingeven: gebruik letters in cursief. 

Termen hernomen vanuit het programma: gebruik karakters in het vet. 

"Sage BOB" refereert naar Sage BOB Software, Sage BOB 50 en Sage BOB 
 50 Expert. 

De uitleg /omschrijving waarmee u enkel rekening dient te houden indien u de 
overeenkomstige optie aangeschaft heeft, wordt aangegeven door het teken 

. 

De aandachtspunten worden aangeduid door een rood uitroepingsteken. 

De belangrijke woorden worden onderlijnd. 

Verwijzingen naar een ander gedeelte van deze handleiding worden aangeduid 
in het blauw en worden onderlijnd. 

! De vensters weergegeven in deze handleiding zijn enkel ter informatie en 
kunnen geen enkel contractueel karakter vertegenwoordigen. 
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Deel 2 - Overzicht kortingbeheer 

Dit gedeelte bespreekt de mogelijkheden die 
bestaan voor het toepassen van een korting, 
vanuit een gebruikersstandpunt. Zo zal 
besproken welke mogelijkheden bestaan voor 
een klantenkorting, korting per artikel etc. De 
bedoeling van dit deel is een globaal overzicht 
van de mogelijkheden tonen, terwijl de 
technischere aspecten later aan bod zullen 
komen. 
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Inleiding 

Het toekennen van een korting in het commercieel beheer van Sage BOB 50 
heeft twee aspecten: het type van de korting enerzijds en het 
toepassingsgebied van de korting anderzijds. 

Praktisch gezien wil dit zeggen dat niet enkel de vraag rond de keuze van het 
type korting zich stelt, maar ook op welk bedrag deze korting toegepast zal 
worden. Wordt de korting toegepast op het globale bedrag van het 
commerciële document of op elke artikellijn afzonderlijk? 

Beide aspecten van deze keuze worden in dit deel vanuit een praktisch 
standpunt voorgesteld, het meer technische aspect van de configuratie en 
toepassing ervan wordt later in dit document toegelicht, samen met de 
gedragingen bij het combineren van kortingen. 

 Kortingstypes 

De volgende mogelijke types korting kunnen toegekend worden: 

- Klantenkorting (%) 
- Artikelkorting (%) 
- Staffelkorting (korting per hoeveelheid via Kortingstabel) (%) 
- Korting in Euro 
- Gratis artikels (%) 
- Promotieprijslijst (%) 
- BOB-script 

! De klanten- en artikelkorting zullen gebeuren via de respectievelijke 
signaletiekfiches, terwijl de overige kortingen (uitgezonderd BOB-script) 
toegepast zullen worden via de Kortingstabel. Hierover later in dit 
document meer. 

Tip:  Het is mogelijk om combinaties van deze kortingstypes te gebruiken. Dit 
wordt later uitgelegd in het deel Combinaties van kortingen. In wat volgt 
worden alle kortingstypes voorlopig los van elkaar besproken. 
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 Toepassingsgebied 

Er bestaan twee mogelijkheden om te bepalen op welke manier het gekozen 
kortingstype het eindbedrag van het commerciële document zal beïnvloeden. 

Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: 

 Globale korting 

 Standaardkorting 

Globale korting 

De korting zal toegepast worden op het totale bedrag van het commerciële 
document. 

Deze Globale korting zal geen invloed hebben op individuele ingavelijnen, 
artikels,etc. 

Tip:  Bij het boeken van een document met Globale korting, zal deze korting 
als een bedrag op een aparte boekingsrekening weergegeven kunnen 
worden. 

Standaardkorting 

De korting heeft slechts een indirecte invloed op het eindbedrag van het 
commerciële document. 

Deze standaardkorting zal toegepast worden op elke ingavelijn van het 
commerciële document. Zo kan deze korting nog steeds manueel aangepast 
worden voor bepaalde ingavelijnen. 

Tip:  Bij het boeken van een document met Standaardkorting, zal deze 
korting niet op een aparte boekingsrekening weergegeven kunnen 
worden, enkel het bedrag op de kosten- of opbrengstenrekening wordt 
beïnvloed. 
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Klantenkorting 

De klantenkorting is een kortingspercentage dat toegekend wordt aan een 
bepaalde derde. 

Het is mogelijk om dit kortingspercentage te laten berekenen op het totale 
bedrag van het commerciële document, maar het is ook mogelijk om de 
korting op elke individuele ingavelijn te laten toepassen. Hiervoor wordt 
natuurlijk gebruik gemaakt van de Globale korting in het eerste geval en de 
Standaardkorting in het tweede. 

! De klantenkorting kan, in tegenstelling tot alle andere kortingen, direct het 
totale bedrag van een document beïnvloeden of elke individuele ingavelijn. 
Hierdoor zal de keuze voor Globale korting of de Standaardkorting enkel 
een invloed hebben bij de klantenkorting. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

 

 Globale korting 

Bij de klantenkorting met Globale korting wordt het totale bedrag van een 
commercieel document verminderd met een bepaald percentage. Aangezien 
het om een korting per klant gaat, zal dit percentage zich ook logischerwijze in 
de derdenfiche van de klant bevinden. 

Deze manier van toewijzen van een korting zal geen rechtstreekse invloed 
hebben op de individuele ingavelijnen van een commercieel document, het is 
dan ook aangeraden om deze manier niet gebruiken wanneer dit wel gewenst 
is. 

Tip:  Het voordeel van deze methode is dat het toegewezen kortingsbedrag 
op een aparte boekhoudkundige rekening kan geboekt worden tijdens de 
boekhoudkundige verwerking van het commerciële document. 
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Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  

 Standaardkorting 

Bij de klantenkorting met Standaardkorting zal elke ingavelijn verminderd 
worden met een bepaald kortingspercentage. Aangezien het om een korting 
per klant gaat, zal dit percentage zich ook logischerwijze in de derdenfiche van 
de klant bevinden. 

Deze manier van toewijzen van een korting zal geen rechtstreekse invloed 
hebben op het totaalbedrag van het commerciële document, maar zal elke 
ingavelijn individueel verminderen met het percentage van de klantenkorting. 
Op deze manier zal het totaalbedrag van het commerciële document toch 
verminderd worden met het kortingspercentage. 
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Tip:  Aangezien de Standaardkorting alle ingavelijnen beïnvloedt, zal er geen 
globale korting ontstaan die op een aparte rekening kan geboekt worden 
bij de boekhoudkundige verwerking van het commerciële document. Het is 
op deze manier echter wel mogelijk om de korting voor elke individuele 
ingavelijn achteraf nog (manueel) aan te passen om de korting te 
beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  
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Artikelkorting 

Een artikelkorting is een bepaald kortingspercentage dat toegekend wordt aan 
een bepaald artikel. 

Aangezien deze korting enkel invloed heeft op een bepaald artikel (en dus op 
een bepaalde ingavelijn), zal het duidelijk zijn dat dit kortingstype nooit een 
globale korting op het totale bedrag van het commerciële document zal 
veroorzaken. Wel zal dit kortingstype zorgen voor een korting bij een of 
meerdere ingavelijn(en) waaruit dit totale bedrag is opgebouwd. 

Om deze reden zijn de concepten Globale korting of Standaardkorting niet 
van toepassing op de artikelkorting. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  
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Staffelkorting (korting per hoeveelheid via Kortingstabel) 

Een staffelkorting is een kortingspercentage dat toegekend wordt vanaf een 
bepaalde hoeveelheid van een artikel. Deze korting kan toenemen naarmate 
het aantal artikels toeneemt. Bijkomend wordt deze korting ook gedefinieerd 
in functie van de derde, zodat verschillende derden andere 
kortingspercentages kunnen ontvangen. 

Aangezien deze korting enkel invloed heeft op een of meerdere artikel(s) (en 
dus op bepaalde ingavelijnen), zal het duidelijk zijn dat dit kortingstype nooit 
een globale korting op het totale bedrag van het commerciële document zal 
veroorzaken. Wel zal dit kortingstype zorgen voor een korting bij een of 
meerdere ingavelijn(en) waaruit dit totale bedrag is opgebouwd. 

Om deze reden zijn de concepten Globale korting of Standaardkorting niet 
van toepassing op de staffelkorting. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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Korting in Euro (via Kortingstabel) 

Een korting in Euro is een effectief bedrag dat afgetrokken wordt van de 
nettoprijs van een artikellijn. Deze korting kan afhankelijk gemaakt worden van 
het aantal artikels. Bijkomend wordt deze korting ook gedefinieerd in functie 
van de derde, zodat verschillende derden andere kortingen kunnen ontvangen. 

Aangezien deze korting enkel invloed heeft op een of meerdere artikel(s) (en 
dus op bepaalde ingavelijnen), zal het duidelijk zijn dat dit kortingstype nooit 
een globale korting op het totale bedrag van het commerciële document zal 
veroorzaken. Wel zal dit kortingstype zorgen voor een korting bij een of 
meerdere ingavelijn(en) waaruit dit totale bedrag is opgebouwd. 

Om deze reden zijn de concepten Globale korting of Standaardkorting niet 
van toepassing op de korting in Euro. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 
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Gratis artikels (via Kortingstabel) 

Het is mogelijk om bij het verkopen van X artikels, Y artikels gratis aan te 
bieden. Dit betekent dat wanneer X+Y artikels voorkomen op het commerciële 
document, een kortingspercentage berekend wordt zodat enkel de prijs voor X 
artikels opgenomen wordt in het document. Bijkomend wordt deze korting ook 
gedefinieerd in functie van de derde, zodat verschillende derden andere 
kortingen kunnen ontvangen. 

Aangezien deze korting enkel invloed heeft op een of meerdere artikel(s) (en 
dus op bepaalde ingavelijnen), zal het duidelijk zijn dat dit kortingstype nooit 
een globale korting op het totale bedrag van het commerciële document zal 
veroorzaken. Wel zal dit kortingstype zorgen voor een korting bij een of 
meerdere ingavelijn(en) waaruit dit totale bedrag is opgebouwd. 

Om deze reden zijn de concepten Globale korting of Standaardkorting niet 
van toepassing op de gratis artikels. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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Promotieprijslijst (via Kortingstabel) 

Het is mogelijk om aan een artikel een kortingspercentage toe te kennen dat 
gebaseerd is op het verschil tussen zijn prijs in de huidige prijslijst en de 
overeenkomstige prijs in een gewenste (promotie)prijslijst. Bijkomend wordt 
deze korting ook gedefinieerd in functie van de derde, zodat verschillende 
derden andere kortingen kunnen ontvangen. 

Aangezien deze korting enkel invloed heeft op een of meerdere artikel(s) (en 
dus op bepaalde ingavelijnen), zal het duidelijk zijn dat dit kortingstype nooit 
een globale korting op het totale bedrag van het commerciële document zal 
veroorzaken. Wel zal dit kortingstype zorgen voor een korting bij een of 
meerdere ingavelijn(en) waaruit dit totale bedrag is opgebouwd. 

Om deze reden zijn de concepten Globale korting of Standaardkorting niet 
van toepassing op de korting via een promotieprijslijst. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 
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BOB-script 

Wanneer de eerder voorgestelde kortingstypes niet voldoen aan de eisen van 
de gebruiker, is het ook mogelijk om bepaalde voorwaarden en 
berekeningswijzen vast te leggen via BOB-script. 

De keuze voor BOB-script zal gebeuren via de Opties van het dossier en zal alle 
standaardgedragingen van Sage BOB 50 uitschakelen ten voordele van het 
uitgevoerde BOB-script. 

 
Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten 

Omwille van de technische aard van het programmeren in BOB-script, wordt 
deze korting niet uitgebreid aangehaald in deze praktische gids. 
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Combinaties van kortingen 

Eerder werden de verschillende kortingstypes al individueel aangehaald. 
Sage BOB 50 laat echter toe om verschillende combinaties van deze kortingen 
toe te passen. 

Het is mogelijk om deze kortingen naast elkaar te laten bestaan, zodat deze 
allemaal in acht genomen worden bij het berekenen van het eindbedrag. Om 
deze werkwijze te gebruiken is het noodzakelijk dat bij de ingave verschillende 
velden bestaan die elk afzonderlijk een bepaalde korting bevatten of met 
andere woorden, er dient gebruik gemaakt te worden van de optie Meerdere 
kortingen per detaillijn. 

Vanzelfsprekend kan het gewenst zijn dat niet alle kortingen naast elkaar in 
acht genomen worden maar dat een bepaalde korting overschreven wordt 
door een andere, ook dit is perfect mogelijk. 

Het uitvoeren van beide soorten configuraties zal besproken worden in de 
delen Combinaties van kortingen en Hiërarchie van de kortingen. 

 
Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten  
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Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 



Deel 2 -Overzicht kortingbeheer 

 28 

Artikels zonder korting 

Het kan in bepaalde gevallen gewenst zijn dat een artikel niet opgenomen 
wordt bij het berekenen van de korting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer bepaalde taksen als een artikel weergegeven worden op een 
commercieel document. 

Sage BOB 50 laat toe om via de artikelfiche aan te geven dat de kortingen niet 
van toepassing zullen zijn op het betreffende artikel. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 
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Deel 3 - Klantenkorting 

In het voorgaande gedeelte werden de 
verschillende mogelijkheden voor kortingen 
overlopen. Dit gedeelte zal dieper ingaan op het 
instellen en gebruik van de klantenkorting. 
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Inleiding 

Alvorens aan te vangen met de installatie van de klantenkorting dient bepaald 
te worden of de korting enkel het totaalbedrag zal beïnvloeden (Globale 
korting) of dat de korting eerder zal ontstaan door het beïnvloeden van de 
ingavelijnen en dus de nettoprijzen (Standaardkorting). 

Ook is het belangrijk om het ingavescherm correct in te stellen, aangezien de 
gekozen korting een belangrijke invloed uitoefent op niveau van de ingave van 
het commercieel document. 

In het geval van de Standaardkorting is het mogelijk om de 
berekeningsmethode van de nettoprijzen te bepalen, dus ook deze instelling 
dient op voorhand vastgelegd te worden. 

Sage BOB 50 biedt verschillende werkwijzen voor het toepassen van een 
klantenkorting, zodat aan de wensen van elke gebruiker voldaan kan worden. 
De configuratie hiervan zal aan bod komen in de delen Instellingen voor 
ingaven en Opties. 

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat tijdens de ingave elke korting nog 
steeds manueel aangepast kan worden. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 
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Installatie 

In dit gedeelte wordt een globaal overzicht gegeven van alle instellingen met 
betrekking tot de klantenkorting, ongeacht de Globale korting of 
Standaardkorting gebruikt wordt. De specifieke instellingen zullen herhaald 
worden in de betreffende delen. 

 Instellingen voor ingaven 

Alvorens begonnen kan worden met het instellen van de korting, zal eerst het 
ingavescherm aangepast moeten worden. 

De keuze tussen een Globale korting of een Standaardkorting kan eenvoudig 
gemaakt worden. 

 
Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

Tip:  Ter herinnering: de Globale korting is een algemene korting die 
toegepast wordt op het totale bedrag van de factuur, terwijl de 
Standaardkorting de ingavelijnen zal beïnvloeden. 
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Bovendien laat de optie Korting per documentlijn toe om, in het geval van een 
Standaardkorting, de toegepaste korting in de ingavelijn(en) weer te geven. 
Deze optie zal natuurlijk niet noodzakelijk zijn in het geval van de Globale 
korting. 

 Opties 

Naast het instellen van het ingavescherm, zullen ook de Opties van de 
Algemene configuratie een belangrijke rol spelen bij de klantenkorting. 

De belangrijkste stap is de keuze voor de Automatische selectie van de 
korting.  

 

Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een Standaardkorting, wordt de 
mogelijkheid geboden om te kiezen hoe de berekening van de nettoprijs zal 
gebeuren: 

- (EP * %) * Hoev: Het kortingspercentage wordt eerst op de 
eenheidsprijs toegepast, waarna het resulterende bedrag 
vermenigvuldigd wordt met de hoeveelheid. 
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- (EP * Hoev) * %: De eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de 
hoeveelheid en op het resulterende bedrag wordt het 
kortingspercentage toegepast. 

Tip:  De keuze van een van deze twee methodes is puur afhankelijk van de 
wijze waarop de gebruiker wenst om te gaan met afrondingsverschillen. 

 Instellen klantenkorting 

Logischerwijze zal de klantenkorting aangegeven worden in de klantenfiche: 

  
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

1. De zone Korting % dient aangevuld te worden met het gewenste 
kortingspercentage. 

2. De knop  zal de wijzigingen bewaren. 

Na het voltooien van deze stappen is de klantenkorting ingesteld. 
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 Instellen artikel zonder korting 

Het configureren van een artikel zonder korting gebeurt via de artikelfiche: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

1. De knop Excl. korting zal aangeven dat het om een artikel zonder korting 
gaat. 

2. De knop  zal de wijzigingen bewaren. 

Na het voltooien van deze stappen is het artikel zonder korting ingesteld. 
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Gebruik met Globale korting 

 Instellingen 

De volgende instellingen zijn noodzakelijk in het scherm Instellingen voor 
ingaven: 

 
Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

1. De optie Globale korting dient aangevinkt te worden. 
2. De optie Korting per documentlijn is niet noodzakelijk aangezien de 

Globale korting geen invloed heeft op de detaillijnen. 

Tip:  Het is niet strikt verplicht om de optie Korting per documentlijn af te 
vinken, wanneer deze toch aangevinkt blijft, zal het overeenkomstige veld 
in de ingavelijnen steeds leeg blijven. 

3. Wanneer de nodige opties geactiveerd zijn, kunnen deze bewaard worden 

via de knop . 
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De volgende instellingen zijn noodzakelijk in het scherm Opties: 

 

Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten 

1. De optie Automatische selectie dient aangevinkt te worden. 

Tip:  Het merendeel van de opties in dit scherm beïnvloeden enkel de korting 
in de ingavelijnen en zullen dus niet van toepassing zijn bij de Globale 
korting. 

2. Wanneer de nodige opties geactiveerd zijn, kunnen deze bewaard worden 

via de knop . 
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 Toepassing van de korting 

Bij een commerciële ingave, wordt het volgende vastgesteld: 

 In de zone Glob. Kort. werd de klantenkorting automatisch overgenomen. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

 Bij de ingavelijnen is de EP (eenheidsprijs) gelijk aan de N-Prijs (nettoprijs). 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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 Het Totaalbedrag is opgebouwd uit de som van de nettoprijzen (N-Prijs). 

 De Korting is de korting die afkomstig is uit de zone Glob. Kort. van het 
document, toegepast op het bedrag Totaal. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten |Factuur |  

Na de boekhoudkundige verwerking, wordt het volgende vastgesteld: 

 Het bedrag van de Korting wordt geboekt op een aparte rekening. 

 
Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken 
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Tip:  De rekening die gebruikt wordt voor de boekhoudkundige verwerking 
van de Globale korting, bevindt zich in het venster Definitie 
defaultrekeningen. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 
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 Artikel zonder korting  

Bij een ingave met artikel zonder korting, word het volgende vastgesteld: 

 In de zone Glob. Kort. werd de klantenkorting automatisch overgenomen. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

 Bij de ingavelijnen is de eenheidsprijs (EP) gelijk aan de nettoprijs (N-Prijs). 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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 Het Totaalbedrag is opgebouwd uit de som van de nettoprijzen (N-Prijs). 

 De Korting is de korting die afkomstig is uit de zone Glob. Kort. van het 
document, toegepast op de som van de nettoprijzen van alle artikels 
uitgezonderd deze die als zonder korting ingesteld zijn. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten |Factuur |  

Na de boekhoudkundige verwerking, wordt het volgende vastgesteld: 

 Het bedrag van de Korting wordt geboekt op een aparte rekening. 

 
Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken 
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Tip:  De rekening die gebruikt wordt voor de boekhoudkundige verwerking 
van de Globale korting, bevindt zich in het venster Definitie 
defaultrekeningen. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 
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Gebruik met Standaardkorting 

 Instellingen 

De volgende instellingen zijn noodzakelijk in het scherm Instellingen voor 
ingaven: 

 
Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

1. De optie Standaardkorting dient aangevinkt te worden. 
2. De optie Korting per documentlijn zal het mogelijk maken om een zone % 

zichtbaar te maken in het ingavescherm. Deze zone zal de 
Standaardkorting bevatten. 

Tip:  Het is niet strikt noodzakelijk om Korting per documentlijn aan te 
vinken. De gewenste korting zal in dit geval toegepast worden, maar niet 
zichtbaar zijn in de ingavelijn(en). 

3. Wanneer de nodige opties geactiveerd zijn, kunnen deze bewaard worden 

via de knop . 
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De volgende instellingen zijn noodzakelijk in het scherm Opties: 

 

Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten 

1. De optie Automatische selectie dient aangevinkt te worden. 
2. Bij de Aard korting per lijn wordt de gewenste berekening gekozen (zie 

ook Opties). 

Tip:  De keuze van een van deze twee methodes is puur afhankelijk van de 
wijze waarop de gebruiker wenst om te gaan met afrondingsverschillen. 

3. Wanneer de nodige opties geactiveerd zijn, kunnen deze bewaard worden 

via de knop . 
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 Toepassing van de korting 

Bij een commerciële ingave, wordt het volgende vastgesteld: 

 In de zone Def. Kort. werd de klantenkorting automatisch overgenomen. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

 De kolom % bevat de waarde die voorkomt in de zone Def. Kort. 

 De waarde uit % wordt toegepast op de eenheidsprijs (EP) om de nettoprijs 
te bekomen (N-Prijs). 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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 Het Totaalbedrag is opgebouwd uit de som van de nettoprijzen (N-Prijs). 

 De Korting is leeg, aangezien deze al verwerkt zit in de nettoprijzen en dus 
ook in het Totaalbedrag. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  

Na de boekhoudkundige verwerking, wordt het volgende vastgesteld: 

 Er is geen aparte korting geboekt, de korting is vervat in het bedrag dat op 
de opbrengstenrekening geboekt wordt. 

 
Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken 
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 Artikel zonder korting  

Bij een ingave met artikel zonder korting, word het volgende vastgesteld: 

 In de zone Def. Kort. werd de klantenkorting automatisch overgenomen. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

 Bij de ingavelijnen is de eenheidsprijs (EP) gelijk aan de nettoprijs (N-Prijs) 
voor de artikels zonder korting. 

 Bij de klassieke artikels zal de nettoprijs (N-Prijs) gelijk zijn aan de 
eenheidsprijs (EP) verminderd met de korting uit de kolom %. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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 Het Totaalbedrag is opgebouwd uit de som van de nettoprijzen (N-Prijs). 

 De Korting is leeg, aangezien deze al verwerkt zit in de nettoprijzen en dus 
ook in het Totaalbedrag. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  

Tip:  Voor artikels zonder korting zal geen enkele korting van toepassing zijn, 
ook niet de korting die toegepast wordt op een ingavelijn. 

Na de boekhoudkundige verwerking, wordt het volgende vastgesteld: 

 Er is geen aparte korting geboekt, de korting is vervat in het bedrag dat op 
de opbrengstenrekening geboekt wordt. 

 
Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken 
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Deel 4 - Artikelkorting 

In een voorgaand gedeelte werden de 
verschillende mogelijkheden voor kortingen 
overlopen. Dit gedeelte zal dieper ingaan op het 
instellen en gebruik van de Artikelkorting. 
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Inleiding 

Een artikelkorting zal steeds een invloed uitoefenen op de ingavelijnen van een 
commercieel document. Natuurlijk zal op deze manier het totaalbedrag ook 
(onrechtstreeks) beïnvloedt worden. 

Doordat de artikelkorting enkel een invloed uitoefent op de ingavelijnen, zal 
het correct ingeven van het ingavescherm voor commerciële documenten in 
dit geval zeer belangrijk zijn. 

Om aan de wensen van alle gebruikers tegemoet te komen, laat Sage BOB 50 
ook toe om de berekening van het resultaat van de artikelkorting naar wens in 
te stellen. 

De configuratie hiervan zal aan bod komen in de delen Instellingen voor 
ingaven en Opties. 

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat tijdens de ingave elke korting nog 
steeds manueel aangepast kan worden. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 
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Installatie 

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle instellingen met 
betrekking tot de artikelkorting. 

 Instellingen voor ingaven 

Alvorens begonnen kan worden met het instellen van de korting, zal eerst het 
ingavescherm aangepast moeten worden. 

 
Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

1. De optie Korting per documentlijn zal het mogelijk maken om een zone % 
zichtbaar te maken in het ingavescherm. Deze zone zal tijdens de ingave de 
artikelkorting bevatten. 

2. De knop  zal deze aanpassing bewaren. 
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 Opties 

Naast het instellen van het ingavescherm, zullen ook de Opties van de 
Algemene configuratie een belangrijke rol spelen bij de artikelkorting. 

 

Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten 

1. De Automatische selectie van de korting moet geactiveerd worden. 
2. Vervolgens moet gekozen worden hoe de nettoprijzen van de artikels 

berekend zullen worden: 

- (EP * %) * Hoev: Het kortingspercentage wordt eerst op de 
eenheidsprijs toegepast, waarna het resulterende bedrag 
vermenigvuldigd wordt met de hoeveelheid. 

- (EP * Hoev) * %: De eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de 
hoeveelheid en op het resulterende bedrag wordt het 
kortingspercentage toegepast. 
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3. Wanneer de nodige opties geactiveerd zijn, kunnen deze bewaard worden 

via de knop . 

Tip:  De keuze van een van deze twee methodes is puur afhankelijk van de 
wijze waarop de gebruiker wenst om te gaan met afrondingsverschillen. 

 

 Instellen artikelkorting 

Logischerwijze zal de artikelkorting aangegeven worden in de artikelfiche: 

  
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

1. De zone Korting dient aangevuld te worden met het gewenste 
kortingspercentage. 

2. De knop  zal de wijzigingen bewaren. 

Na het voltooien van deze stappen is de artikelkorting ingesteld. 
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Gebruik 

 Toepassing van de korting 

Bij een commerciële ingave, wordt het volgende vastgesteld: 

 In de hoofding van het document wordt geen korting overgenomen. 

  
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Tip:  Zoals reeds eerder aangehaald, zal de artikelkorting enkel de 
ingavelijnen beïnvloeden, het is dus logisch dat er geen automatische 
waarde opgegeven kan worden in de hoofding van het document, 
aangezien verschillende ingavelijnen verschillende artikelkortingen kunnen 
bevatten. 



Deel 4 -Artikelkorting 

 58 

 De kolom % bevat de waarde van de artikelkorting uit de artikelfiche. 

 De waarde uit % wordt toegepast op de eenheidsprijs (EP) om de nettoprijs 
te bekomen (N-Prijs). 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

 Het Totaalbedrag is opgebouwd uit de som van de nettoprijzen (N-Prijs). 

 De Korting is leeg, aangezien deze al verwerkt zit in de nettoprijzen en dus 
ook in het Totaalbedrag. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  
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Na de boekhoudkundige verwerking, wordt het volgende vastgesteld: 

 Er is geen aparte korting geboekt, de korting is vervat in het bedrag dat op 
de opbrengstenrekening geboekt wordt. 

 
Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken 
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Deel 5 - Kortingstabel 

In een voorgaand gedeelte werden de 
verschillende mogelijkheden voor kortingen 
overlopen. Dit gedeelte zal dieper ingaan op het 
instellen en gebruik van de kortingen die 
mogelijk zijn via de kortingstabel. 
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Inleiding 

De Kortingstabel biedt de mogelijkheid om een bepaalde korting toe te 
kennen aan een bepaalde combinatie van een of meerdere derden en artikels, 
en dit in functie van de hoeveelheid artikels. 

Het vormen van de combinaties van derden en artikels kan op meerdere 
manieren gebeuren, namelijk op basis van: 

- Referentie 
- Categorie 
- Kortingscategorie 

Een korting uit de Kortingstabel is afhankelijk van de artikelhoeveelheid, en 
gedraagt zich net zoals een Artikelkorting, zowel voor de commerciële ingave 
als de boeking ervan. 

Om aan de wensen van alle gebruikers tegemoet te komen, laat Sage BOB 50 
ook toe om de berekening van het resultaat van de korting uit de 
Kortingstabel naar wens in te stellen. De volgende mogelijkheden worden 
geboden: 

- Staffelkorting (korting per hoeveelheid) 
- Korting in Euro 
- Gratis artikels 
- Promotieprijslijst 

De configuratie hiervan zal aan bod komen in de delen rond de Instellingen 
voor ingaven, Opties, Kortingscategorieën en de Signaletiekfiches.  

Ten slotte is het belangrijk te weten dat tijdens de ingave elke korting nog 
steeds manueel aangepast kan worden. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 
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Installatie 

In dit gedeelte wordt een globaal overzicht gegeven van alle instellingen met 
betrekking tot de Kortingstabel. 

 Instellingen voor ingaven 

Alvorens begonnen kan worden met het instellen van de korting, zal eerst het 
ingavescherm aangepast moeten worden. 

 
Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

1. De optie Korting per documentlijn zal het mogelijk maken om een zone % 
zichtbaar te maken in het ingavescherm. Deze zone zal tijdens de ingave de 
korting uit de Kortingstabel bevatten. 

2. De knop  zal deze aanpassing bewaren. 
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 Opties 

Naast het instellen van het ingavescherm, zullen ook de Opties van de 
Algemene configuratie een belangrijke rol spelen bij de korting. 

  

Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten 

1. De Automatische selectie van de korting moet geactiveerd worden. 
2. Hierna dient de optie Kortingstabel geactiveerd te worden. 

Tip:  De optie Kortingstabel opstellen kan optioneel aangevinkt worden 
zodat de eventuele kortingen uit de Kortingstabel weergegeven worden bij 
het kiezen van de eenheidsprijs tijdens een commerciële ingave. 
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3. Vervolgens moet gekozen worden hoe de nettoprijzen van de artikels 
berekend zullen worden: 

- (EP * %) * Hoev: Het kortingspercentage wordt eerst op de 
eenheidsprijs toegepast, waarna het resulterende bedrag 
vermenigvuldigd wordt met de hoeveelheid. 

- (EP * Hoev) * %: De eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de 
hoeveelheid en op het resulterende bedrag wordt het 
kortingspercentage toegepast. 

Tip:  De keuze van een van deze twee methodes is puur afhankelijk van de 
wijze waarop de gebruiker wenst om te gaan met afrondingsverschillen. 

4. Indien gewenst wordt de optie Korting in euro aangevinkt, zo kan er 
rechtstreeks een bedrag in euro als korting toegekend worden. De Aard 
van deze korting in euro wordt als volgt ingesteld: 

- De korting in € wordt afgetrokken v/d nettoprijs: Eerst wordt het 
kortingspercentage dat van toepassing is op de eenheidsprijs 
toegepast, daarna wordt het bedrag in € afgetrokken van de 
resulterende prijs. 

- De korting in € wordt afgetrokken v/d eenheidsprijs: Eerst wordt het 
bedrag in € afgetrokken van de eenheidsprijs, en op het resultaat 
hiervan zal het betreffende kortingspercentage toegepast worden. 

5. Wanneer de nodige opties geactiveerd zijn, kunnen deze bewaard worden 

via de knop . 

 Kortingscategorieën 

Eerder werd al aangehaald dat de mogelijkheid bestaat om de combinatie van 
artikel en derde voor de Kortingstabel te bepalen aan de hand van 
kortingscategorieën. Kortingscategorieën bestaan zowel op derde- als op 
artikelniveau en worden volledig gelijkaardig aangemaakt: 
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Kortingscategorie klant 

Na het openen van het scherm Tabel kortingscat. klant wordt een nieuwe 
klantenkortingscategorie als volgt toegevoegd: 

1. De knop  opent een nieuwe fiche. 

 
Commercieel beheer | Bestand | Tabellen | Kortingscategorieën klant 

2. De zones Ref. en Omschr. dienen ingevuld te worden. 

3. De knop  zal de fiche opslaan. 

 
Commercieel beheer | Bestand | Tabellen | Kortingscategorieën klant 

Tip:  Wanneer het gewenst is om een fiche te verwijderen, kan dit door deze 
te selecteren in het rechtergedeelte van het scherm (of de referentie op te 

geven in de zone Opzoeken) en vervolgens op de knop  te klikken. Na 
het bevestigen van de waarschuwingsboodschap zal de fiche effectief 
verwijderd worden. 
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Kortingscategorieën artikel 

Na het openen van het scherm Tabel kortingscat. artikel wordt een nieuwe 
artikelkortingscategorie als volgt toegevoegd: 

1. De knop  opent een nieuwe fiche. 

 
Commercieel beheer | Bestand | Tabellen | Kortingscategorieën artikel 

2. De zones Ref. en Omschr. dienen ingevuld te worden. 

3. De knop  zal de fiche opslaan. 

 
Commercieel beheer | Bestand | Tabellen | Kortingscategorieën artikel 

Tip:  Wanneer het gewenst is om een fiche te verwijderen, kan dit door deze 
te selecteren in het rechtergedeelte van het scherm (of de referentie op te 

geven in de zone Opzoeken) en vervolgens op de knop  te klikken. Na 
het bevestigen van de waarschuwingsboodschap zal de fiche effectief 
verwijderd worden. 
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 Instellen derdenfiche 

Eerder werd al aangehaald dat de Kortingstabel combinaties toelaat op basis 
van referentie, categorie of kortingscategorie. 

Deze worden op de volgende locaties teruggevonden/aangevuld op de 
derdenfiche: 

 De referentie en Categorie bevinden zich onder het tabblad Beschr. 

  
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

 De kortingscategorie bevindt zich onder het tabblad Fact. 

  
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

Tip:  Deze gegevens kunnen naar wens opgegeven worden en het is enkel 
nodig die gegevens in te vullen waarvan de gebruiker wenst dat deze in 
acht genomen worden door de Kortingstabel. 
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 Instellen artikelfiche 

Eerder werd al aangehaald dat de Kortingstabel combinaties toelaat op basis 
van referentie, categorie en kortingscategorie. 

Deze worden op de volgende locaties teruggevonden/aangevuld op de 
artikelfiche: 

  
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

Tip:  Deze gegevens kunnen naar wens opgegeven worden en het is enkel 
nodig die gegevens in te vullen waarvan de gebruiker wenst dat deze in 
acht genomen worden door de Kortingstabel. 
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 Instellen artikel zonder korting 

Het configureren van een artikel zonder korting gebeurt via de artikelfiche: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

1. De knop Excl. korting zal aangeven dat het om een artikel zonder korting 
gaat. 

2. De knop  zal de wijzigingen bewaren. 

Na het voltooien van deze stappen is het artikel zonder korting ingesteld. 
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Gebruik en opstellen van de Kortingstabel 

 Instellingen 

Naast de Instellingen voor ingaven en Opties die reeds eerder aangehaald 
werden, dient beslist te worden op welke basis de combinaties van derden en 
artikels zullen gebeuren. De bijbehorende categorieën dienen hiervoor 
aangemaakt te worden: 

 Kortingscategorieën: 

 
Commercieel beheer | Bestand | Tabellen | Kortingscategorieën klant 

Commercieel beheer | Bestand | Tabellen | Kortingscategorieën artikel 

 Klanten- en artikelcategorieën: 

 
Commercieel beheer | Bestand | Categorieën | Artikels | Categorie 1 

Commercieel beheer | Bestand | Categorieën | Klanten 
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 Kortingstabel voor specifieke klant(en) 

Om de korting voor een specifieke klant te bepalen, wordt als volgt te werk 
gegaan: 

1. De Kortingstabel wordt geopend. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 

2. In het linker gedeelte van het scherm wordt gekozen voor 

. 

! Als de Lijst beschikbare klanten niet weergegeven wordt in het resulteren 

scherm, moet op de knop  geklikt worden om deze weer te 

geven. De knoppen  en  schakelen tussen de klant- en 
artikelweergave. 

3. De gewenste klant kan gekozen worden uit het linkergedeelte van het 
scherm of via de zone bovenaan het deel Kortingslijst voor deze klant. 

Tip:  De knop  opent het klassieke scherm voor het toepassen 
van een filter op de lijst. Eens een filter geactiveerd is, wordt de lijst 

aangepast in functie van deze filter en zal de knop  
verschijnen en de weergave of het verwijderen van de filter mogelijk 
maken. 
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Tip:  Als in het selectiegedeelte Kortingslijst voor deze klant een * ingevuld 
wordt als klant, zal de korting op elke klant toegepast worden. 

4. Via de knop  wordt de lijst met kortingen in toevoegings- of 
wijzigingsmodus gebracht. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel |  

5. Uit het rechtergedeelte van het scherm worden nu de gewenste artikels 
geselecteerd om deze te combineren met de gekozen klant. Dit kan als 
volgt gebeuren: 

- Een of meerdere specifieke artikel(s): In de selectiezone wordt gekozen 
voor Artikels. De gewenste artikels kunnen nu uit de lijst geselecteerd 
worden via de <Spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of 
<Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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- Alle artikels met (een) bepaalde artikelcategorie(ën): In de selectiezone 
wordt gekozen voor Artikelcategorieën. De gewenste 
Artikelcategorieën kunnen nu uit de lijst geselecteerd worden via de 
<spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

- Alle artikels met (een) bepaalde artikelkortingscategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Artikelkortingscategorieën. De 
gewenste Artikelkortingscategorieën kunnen nu uit de lijst 
geselecteerd worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, 
<CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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6. Eens de gewenste selectie gemaakt op één van de bovenstaande 
manieren, worden de geselecteerde lijnen naar het gedeelte Kortingslijst 
voor deze klant gesleept. Het ingavescherm voor de keuze en instelling 
van de korting wordt nu geopend. 

 

7. In dit scherm kan nu de gewenste korting geïmplementeerd worden. Dit 
wordt in detail uiteengezet in de gedeeltes Staffelkorting, Korting in Euro, 
Gratis artikels en Promotieprijslijst. 

8. De knop  zal de korting(en) bevestigen en terugkeren naar het 
voorgaande scherm. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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9. De knop  zal de gemaakt wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De Ref. zal in het vet verschijnen om aan te geven dat deze specifieke 
klant minstens een korting toegewezen kreeg in de kortingstabel. 
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 Kortingstabel voor klantencategorie(ën) 

Om de korting voor een volledige klantencategorie (dus voor elke klant 
behorende tot deze categorie) te bepalen, wordt als volgt te werk gegaan: 

1. De Kortingstabel wordt geopend. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel  

 

2. In het linker gedeelte van het scherm wordt gekozen voor 

. 

! Als de Lijst beschikbare cat. klanten niet weergegeven wordt in het 

resulteren scherm, moet op de knop  geklikt worden om deze 

weer te geven. De knoppen  en  schakelen tussen de 
klant- en artikelweergave. 

3. De gewenste klantencategorie kan gekozen worden uit het linkergedeelte 
van het scherm of via de zone bovenaan het deel Kortingslijst voor deze 
klantencategorie. 

Tip:  De knop  opent het klassieke scherm voor het toepassen 
van een filter op de lijst. Eens een filter geactiveerd is, zal de knop 

 verschijnen en de weergave of het verwijderen van de filter 
mogelijk maken. 
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Tip:  Als in het selectiegedeelte Kortingslijst voor deze klantencategorie een 
* ingevuld wordt als klantencategorie, zal de korting op elke 
klantencategorie toegepast worden. 

4. Via de knop  wordt de lijst met kortingen in toevoegings- of 
wijzigingsmodus gebracht. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel |  

5. Uit het rechtergedeelte van het scherm worden nu de gewenste artikels 
geselecteerd om deze te combineren met de gekozen klantencategorie. Dit 
kan als volgt gebeuren: 

- Een of meerdere specifieke artikel(s): In de selectiezone wordt gekozen 
voor Artikels. De gewenste artikels kunnen nu uit de lijst geselecteerd 
worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of 
<Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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- Alle artikels met (een) bepaalde artikelcategorie(ën): In de selectiezone 
wordt gekozen voor Artikelcategorieën. De gewenste 
Artikelcategorieën kunnen nu uit de lijst geselecteerd worden via de 
<spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

- Alle artikels met (een) bepaalde artikelkortingscategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Artikelkortingscategorieën. De 
gewenste Artikelkortingscategorieën kunnen nu uit de lijst 
geselecteerd worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, 
<CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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6. Eens de gewenste selectie gemaakt op één van de bovenstaande 
manieren, worden de geselecteerde lijnen naar het gedeelte Kortingslijst 
voor deze klantencategorie gesleept. Het ingavescherm voor de keuze en 
instelling van de korting wordt nu geopend. 

 

7. In dit scherm kan nu de gewenste korting geïmplementeerd worden. Dit 
wordt in detail uiteengezet in de gedeeltes Staffelkorting, Korting in Euro, 
Gratis artikels en Promotieprijslijst. 

8. De knop  zal de korting(en) bevestigen en terugkeren naar het 
voorgaande scherm. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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9. De knop  zal de gemaakt wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De Ref. zal in het vet verschijnen om aan te geven dat deze 
klantencategorie minstens een korting toegewezen kreeg in de 
kortingstabel. 
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 Kortingstabel voor klantenkortingscategorie(ën) 

Om de korting voor een volledige klantenkortingscategorie (dus voor elke klant 
behorende tot deze categorie) te bepalen, wordt als volgt te werk gegaan: 

1. De Kortingstabel wordt geopend. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 

2. In het linker gedeelte van het scherm wordt gekozen voor 

. 

! Als de Lijst beschikbare cat. korting klanten niet weergegeven wordt in het 

resulteren scherm, moet op de knop  geklikt worden om deze 

weer te geven. De knoppen  en  schakelen tussen de 
klant- en artikelweergave. 

3. De gewenste klantenkortingscategorie kan gekozen worden uit het 
linkergedeelte van het scherm of via de zone bovenaan het deel 
Kortingslijst voor deze klantenkortingscategorie. 

Tip:  De knop  opent het klassieke scherm voor het toepassen 
van een filter op de lijst. Eens een filter geactiveerd is, zal de knop 

 verschijnen en de weergave of het verwijderen van de filter 
mogelijk maken. 
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Tip:  Als in het selectiegedeelte Kortingslijst voor deze klantenkortings-
categorie een * ingevuld wordt als klantenkortingscategorie, zal de korting 
op elke klantenkortingscategorie toegepast worden. 

4. Via de knop  wordt de lijst met kortingen in wijzigingsmodus gebracht. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel |  

5. Uit het rechtergedeelte van het scherm kunnen nu de gewenste artikels 
geselecteerd worden om deze te combineren met de gekozen 
klantenkortingscategorie. Dit kan als volgt gebeuren: 

- Een of meerdere specifieke artikel(s): In de selectiezone wordt gekozen 
voor Artikels. De gewenste artikels kunnen nu uit de lijst geselecteerd 
worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of 
<Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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- Alle artikels met (een) bepaalde artikelcategorie(ën): In de selectiezone 
wordt gekozen voor Artikelcategorieën. De gewenste 
Artikelcategorieën kunnen nu uit de lijst geselecteerd worden via de 
<spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

- Alle artikels met (een) bepaalde artikelkortingscategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Artikelkortingscategorieën. De 
gewenste Artikelkortingscategorieën kunnen nu uit de lijst 
geselecteerd worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, 
<CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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6. Eens de gewenste selectie gemaakt op één van de bovenstaande 
manieren, worden de geselecteerde lijnen naar het gedeelte Kortingslijst 
voor deze kortingscategorie klanten gesleept. Het ingavescherm voor de 
keuze en instelling van de korting wordt nu geopend. 

 

7. In dit scherm kan nu de gewenste korting geïmplementeerd worden. Dit 
wordt in detail uiteengezet in de gedeeltes Staffelkorting, Korting in Euro, 
Gratis artikels en Promotieprijslijst. 

8. De knop  zal de korting(en) bevestigen en terugkeren naar het 
voorgaande scherm. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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9. De knop  zal de gemaakt wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De Ref. zal in het vet verschijnen om aan te geven dat deze 
klantenkortingscategorie minstens een korting toegewezen kreeg in de 
kortingstabel. 
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 Kortingstabel voor specifieke artikel(s)  

Om de korting voor een specifiek artikel te bepalen, wordt als volgt te werk 
gegaan: 

1. De Kortingstabel wordt geopend. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

2. In het linker gedeelte van het scherm wordt gekozen voor 

. 

! Als de Lijst beschikbare artikels niet weergegeven wordt in het resulteren 

scherm, moet op de knop  geklikt worden om deze weer te 

geven. De knoppen  en  schakelen tussen de klant- en 
artikelweergave. 

3. Het gewenste artikel kan gekozen worden uit het linkergedeelte van het 
scherm of via de zone bovenaan het deel Kortingslijst voor dit artikel. 

Tip:  De knop  opent het klassieke scherm voor het toepassen 
van een filter op de lijst. Eens een filter geactiveerd is, zal de knop 

 verschijnen en de weergave of het verwijderen van de filter 
mogelijk maken. 
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Tip:  Als in het selectiegedeelte Kortingslijst voor dit artikel een * ingevuld 
wordt als artikel, zal de korting op elk artikel toegepast worden. 

4. Via de knop  wordt de lijst met kortingen in wijzigingsmodus gebracht. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel |  

5. Uit het rechtergedeelte van het scherm kunnen nu de gewenste klanten 
geselecteerd worden om deze te combineren met het gekozen artikel. Dit 
kan als volgt gebeuren: 

- Een of meerdere specifieke klant(en): In de selectiezone wordt gekozen 
voor Klanten. De gewenste klanten kunnen nu uit de lijst geselecteerd 
worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of 
<Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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- Alle klanten met (een) bepaalde klantencategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Klantencategorieën. De gewenste 
Klantencategorieën kunnen nu uit de lijst geselecteerd worden via de 
<spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

- Alle klanten met (een) bepaalde klantenkortingscategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Klantenkortingscategorieën. De 
gewenste Klantenkortingscategorieën kunnen nu uit de lijst 
geselecteerd worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, 
<CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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Eens de gewenste selectie gemaakt op één van de bovenstaande manieren, 
worden de geselecteerde lijnen naar het gedeelte Kortingslijst voor dit artikel 
gesleept. Het ingavescherm voor de keuze en instelling van de korting wordt 
nu geopend. 

 

6. In dit scherm kan nu de gewenste korting geïmplementeerd worden. Dit 
wordt in detail uiteengezet in de gedeeltes Staffelkorting, Korting in Euro, 
Gratis artikels en Promotieprijslijst. 

7. De knop  zal de korting(en) bevestigen en terugkeren naar het 
voorgaande scherm. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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8. De knop  zal de gemaakt wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De Ref. zal in het vet verschijnen om aan te geven dat dit specifieke 
artikel minstens een korting toegewezen kreeg in de kortingstabel. 
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 Kortingstabel voor artikelcategorie(ën) 

Om de korting voor volledige artikelcategorie (dus voor elk artikel behorende 
tot deze categorie) te bepalen, wordt als volgt te werk gegaan: 

1. De Kortingstabel wordt geopend. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

2. In het linker gedeelte van het scherm wordt gekozen voor 

. 

! Als de Lijst beschikbare cat. artikels niet weergegeven wordt in het 

resulteren scherm, moet op de knop  geklikt worden om deze 

weer te geven. De knoppen  en  schakelen tussen de 
klant- en artikelweergave. 

3. De gewenste artikelcategorie kan gekozen worden uit het linkergedeelte 
van het scherm of via de zone bovenaan het deel Kortingslijst voor deze 
artikelcategorie. 

Tip:  De knop  opent het klassieke scherm voor het toepassen 
van een filter op de lijst. Eens een filter geactiveerd is, zal de knop 

 verschijnen en de weergave of het verwijderen van de filter 
mogelijk maken. 
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Tip:  Als in het selectiegedeelte Kortingslijst voor deze artikelcategorie een * 
ingevuld wordt als artikelcategorie, zal de korting op elke artikelcategorie 
toegepast worden. 

4. Via de knop  wordt de lijst met kortingen in wijzigingsmodus gebracht. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel |  

5. Uit het rechtergedeelte van het scherm kunnen nu de gewenste klanten 
geselecteerd worden om deze te combineren met de gekozen 
artikelcategorie. Dit kan als volgt gebeuren: 

- Een of meerdere specifieke klant(en): In de selectiezone wordt gekozen 
voor Klanten. De gewenste klanten kunnen nu uit de lijst geselecteerd 
worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of 
<Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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- Alle klanten met (een) bepaalde klantencategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Klantencategorieën. De gewenste 
Klantencategorieën kunnen nu uit de lijst geselecteerd worden via de 
<spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

- Alle klanten met (een) bepaalde klantenkortingscategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Klantenkortingscategorieën. De 
gewenste Klantenkortingscategorieën kunnen nu uit de lijst 
geselecteerd worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, 
<CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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6. Eens de gewenste selectie gemaakt op één van de bovenstaande 
manieren, worden de geselecteerde lijnen naar het gedeelte Kortingslijst 
voor deze artikelcategorie gesleept. Het ingavescherm voor de keuze en 
instelling van de korting wordt nu geopend. 

 

7. In dit scherm kan nu de gewenste korting geïmplementeerd worden. Dit 
wordt in detail uiteengezet in de gedeeltes Staffelkorting, Korting in Euro, 
Gratis artikels en Promotieprijslijst. 

8. De knop  zal de korting(en) bevestigen en terugkeren naar het 
voorgaande scherm. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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9. De knop  zal de gemaakt wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De Ref. zal in het vet verschijnen om aan te geven dat deze specifieke 
artikelcategorie gebruikt werd als een van de criteria voor het opstellen 
van een kortminstens een korting toegewezen kreeg in de ingstabel. 
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 Kortingstabel voor artikelkortingscategorie(ën) 

Om de korting voor volledige artikelkortingscategorie (dus voor elk artikel 
behorende tot deze categorie) te bepalen, wordt als volgt te werk gegaan: 

1. De Kortingstabel wordt geopend. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

2. In het linker gedeelte van het scherm wordt gekozen voor 

. 

! Als de Lijst beschikbare cat. korting artikels niet weergegeven wordt in het 

resulteren scherm, moet op de knop  geklikt worden om deze 

weer te geven. De knoppen  en  schakelen tussen de 
klant- en artikelweergave. 

3. De gewenste artikelkortingscategorie kan gekozen worden uit het 
linkergedeelte van het scherm of via de zone bovenaan het deel 
Kortingslijst voor deze artikelkortingscategorie. 

Tip:  De knop  opent het klassieke scherm voor het toepassen 
van een filter op de lijst. Eens een filter geactiveerd is, zal de knop 

 verschijnen en de weergave of het verwijderen van de filter 
mogelijk maken. 
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Tip:  Als in het selectiegedeelte Kortingslijst voor deze 
artikelkortingscategorie een * ingevuld wordt als artikelkortingscategorie, 
zal de korting op elke artikelkortingscategorie toegepast worden. 

4. Via de knop  wordt de lijst met kortingen in wijzigingsmodus gebracht. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel |  

5. Uit het rechtergedeelte van het scherm kunnen nu de gewenste klanten 
geselecteerd worden om deze te combineren met de gekozen 
artikelkortingscategorie. Dit kan als volgt gebeuren: 

- Een of meerdere specifieke klant(en): In de selectiezone wordt gekozen 
voor Klanten. De gewenste klanten kunnen nu uit de lijst geselecteerd 
worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of 
<Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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- Alle klanten met (een) bepaalde klantencategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Klantencategorieën. De gewenste 
Klantencategorieën kunnen nu uit de lijst geselecteerd worden via de 
<spatiebalk> of de muis (<Klik>, <CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

- Alle klanten met (een) bepaalde klantenkortingscategorie(ën): In de 
selectiezone wordt gekozen voor Klantenkortingscategorieën. De 
gewenste Klantenkortingscategorieën kunnen nu uit de lijst 
geselecteerd worden via de <spatiebalk> of de muis (<Klik>, 
<CTRL>+<Klik> of <Shift>+<Klik>). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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6. Eens de gewenste selectie gemaakt op één van de bovenstaande 
manieren, worden de geselecteerde lijnen naar het gedeelte Kortingslijst 
voor deze artikelkortingscategorie gesleept. Het ingavescherm voor de 
keuze en instelling van de korting wordt nu geopend. 

 

7. In dit scherm kan nu de gewenste korting geïmplementeerd worden. Dit 
wordt in detail uiteengezet in de gedeeltes Staffelkorting, Korting in Euro, 
Gratis artikels en Promotieprijslijst. 

8. De knop  zal de korting(en) bevestigen en terugkeren naar het 
voorgaande scherm. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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9. De knop  zal de gemaakt wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De Ref. zal in het vet verschijnen om aan te geven dat deze specifieke 
artikelkortingscategorie minstens een korting toegewezen kreeg in de 
kortingstabel. 
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 Staffelkorting 

In de voorgaande delen werd uitgelegd hoe de criteria die bepalen of een 
korting wordt toegepast, vastgesteld worden. Dit deel bespreekt specifiek het 
instellen van de staffelkorting. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

Instellingen voor de staffelkorting 

De staffelkorting of korting per hoeveelheid wordt als volgt ingesteld: 

1. Het scherm voor het instellen van de korting wordt geopend zoals eerder 
besproken. 

Tip:  Bij de in dit document gebruikte voorbeeldschermen zal voor het 
opstellen van een kortingstabel steeds gebruik gemaakt worden van de 
combinatie van een specifieke klant met een specifiek artikel. Dit is echter 
enkel bij wijze van voorbeeld, zoals eerder aangetoond, is het mogelijk om 
een combinatie van verschillende elementen te gebruiken voor het 
opstellen van de Kortingstabel. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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2. Bij Minimale hoeveelheid wordt aangegeven vanaf hoeveel artikels de 
korting toegepast wordt. 

Tip:  Bij Prijslijst dient geen waarde opgegeven te worden om gebruik te 
maken van de staffelkorting. 

3. Bij Korting (%) wordt het gewenste kortingspercentage opgegeven. 
4. Bij Minimale E.P kan een grenswaarde opgegeven worden voor de 

verkoopprijs. Als de korting de nettoprijs (per artikel) onder deze 
grenswaarde zou brengen, zal de korting automatisch aangepast worden 
zodat de nettoprijs (per artikel) overeenkomt met deze grenswaarde. 

Tip:  Dit wil zeggen dat als een korting van 50% toegekend wordt aan een 
artikel met een eenheidsprijs van 100€, de netto eenheidsprijs zonder 
Minimale E.P. 50€ zal zijn. Als bij eenzelfde instelling bijkomend een 
Minimale E.P. van 70€ ingesteld wordt, zal Sage BOB 50 automatisch de 
netto eenheidsprijs naar 70€ omzetten en de korting herberekenen in 
functie van het nettobedrag. 

 

5. De knop  zal de korting opslaan en terugkeren naar het vorige 
scherm. 
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Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Op dit moment is het nog mogelijk om manueel wijzigingen in het raster 
met de Kortingslijst aan te brengen. Meer informatie hierrond bevindt zich 
in het gedeelte Aanpassen/bewerken van de Kortingstabel. 

6. De knop  zal de kortingslijn(en) opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Wanneer er meerdere elementen uit het rechtergedeelte van het 
scherm geselecteerd werden, zullen er evenveel kortingslijnen in het raster 
ontstaan. 
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Gebruik van de staffelkorting 

In dit gedeelte zal steeds de Kortingstabel weergegeven worden en het 
resultaat dat deze korting heeft bij een ingave die voldoet aan de criteria 
opgegeven in de Kortingstabel. 

1. Gebruik met een standaard artikel: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 of meer artikels ARTY kocht, zal de korting uit de 
Kortingstabel in werking treden. Een korting van 50% wordt toegekend. Dit is 
duidelijk zichtbaar in de infozone van de ingave. 
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2. Gebruik met een standaard artikel en een Minimale E.P.: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 of meer artikels ARTY kocht met de korting van 50%, zou 
(volgens de Kortingstabel), de nettoprijs (10*100€)*50% oftewel 500€ moeten 
bedragen. 

In de Kortingstabel werd echter ook opgegeven dat de minimumprijs 70€ per 
artikel moet bedragen oftewel een totale nettoprijs van 10*70€ of 700€. 

Deze 700€ zal gebruikt worden als N-Prijs voor de ingave en de korting zal 
herberekend worden in functie van deze nettoprijs. 
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3. Gebruik van een artikel zonder korting 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Hoewel aan alle criteria uit de Kortingstabel voldaan is, wordt er geen korting 
toegekend, aangezien het hier om een artikel zonder korting gaat (zie ook 
Instellen artikel zonder korting). 

Tip:  Het zal niet vaak voorkomen dat een korting specifiek gedefinieerd 
wordt voor een artikel zonder korting. Dit kan echter wel gebeuren 
wanneer gebruik gemaakt wordt van artikelcategorieën of artikelkortings-
categorieën. 
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 Korting in Euro 

In de voorgaande delen werd uitgelegd hoe de criteria die bepalen of een 
korting wordt toegepast, vastgesteld worden. Dit deel bespreekt specifiek het 
instellen van de korting in Euro. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

Instellingen voor de korting in Euro 

De korting in Euro wordt als volgt ingesteld: 

1. Het scherm voor het instellen van de korting wordt geopend zoals eerder 
besproken. 

Tip:  Bij de in dit document gebruikte voorbeeldschermen zal voor het 
opstellen van een kortingstabel steeds gebruik gemaakt worden van de 
combinatie van een specifieke klant met een specifiek artikel. Dit is echter 
enkel bij wijze van voorbeeld, zoals eerder aangetoond, is het mogelijk om 
combinatie van verschillende elementen te gebruiken voor het opstellen 
van de Kortingstabel. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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2. Bij Minimale hoeveelheid wordt aangegeven vanaf hoeveel artikels de 
korting toegepast wordt. 

Tip:  Bij Prijslijst dient geen waarde opgegeven te worden om gebruik te 
maken van de korting in Euro. 

3. Bij Korting (€) wordt de gewenste korting in € opgegeven. 
4. Bij Minimale E.P kan een grenswaarde opgegeven worden voor de 

verkoopprijs. Als de korting de nettoprijs (per artikel) onder deze 
grenswaarde zou brengen, zal de korting automatisch aangepast worden 
zodat de nettoprijs (per artikel) overeenkomt met deze grenswaarde. 

Tip:  Dit wil zeggen dat als een korting van 50€ toegekend wordt aan een 
artikel met een eenheidsprijs van 100€ zonder Minimale E.P, de totale 
nettoprijs met 50€ verminderd zal worden. Als bij eenzelfde instelling 
bijkomend een Minimale E.P. van 70€ ingesteld wordt, zal Sage BOB 50 bij 
de verkoop van een artikel automatisch de netto eenheidsprijs naar 70€ 
omzetten en de korting herberekenen in functie van het nettobedrag. 

 

5. De knop  zal de korting opslaan en terugkeren naar het vorige 
scherm. 
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Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Op dit moment is het nog mogelijk om manueel wijzigingen in het raster 
met de Kortingslijst aan te brengen. Meer informatie hierrond bevindt zich 
in het gedeelte Aanpassen/bewerken van de Kortingstabel. 

6. De knop  zal de kortingslijn(en) opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Wanneer er meerdere elementen uit het rechtergedeelte van het 
scherm geselecteerd werden, zullen er meerdere kortingslijnen in het 
raster ontstaan. 
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Gebruik van de korting in Euro 

In dit gedeelte zal steeds de Kortingstabel weergegeven worden en het 
resultaat dat deze korting heeft bij een ingave die voldoet aan de criteria 
opgegeven in de Kortingstabel. 

1. Gebruik met een standaard artikel: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

  
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 of meer artikels ARTY kocht, zal de korting uit de 
Kortingstabel in werking treden. Een korting van 500€ wordt toegekend. Dit is 
duidelijk zichtbaar in de infozone van de ingave. 
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2. Gebruik met een standaard artikel en een Minimale E.P.: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 of meer artikels ARTY kocht met de korting van 500€, 
zou (volgens de Kortingstabel), de nettoprijs (10*100€)-500€ oftewel 500€ 
moeten bedragen. 

In de Kortingstabel werd echter ook opgegeven dat de minimumprijs 70€ per 
artikel moet bedragen oftewel een totale nettoprijs van 10*70€ of 700€. 

Deze 700€ zal gebruikt worden als N-Prijs voor de ingave en de korting in € zal 
herberekend worden in functie van deze nettoprijs. 
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3. Gebruik van een artikel zonder korting 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

  
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Hoewel aan alle criteria uit de Kortingstabel voldaan is, wordt er geen korting 
toegekend, aangezien het hier om een artikel zonder korting gaat (zie ook 
Instellen artikel zonder korting). 

Tip:  Het zal niet vaak voorkomen dat een korting specifiek gedefinieerd 
wordt voor een artikel zonder korting. Dit kan echter wel gebeuren 
wanneer gebruik gemaakt wordt van artikelcategorieën of artikelkortings-
categorieën. 
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 Gratis artikels 

In de voorgaande delen werd uitgelegd hoe de criteria die bepalen of een 
korting wordt toegepast, vastgesteld worden. Dit deel bespreekt specifiek het 
instellen van de gratis artikels. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

Instellingen voor de gratis artikels 

De gratis artikels worden als volgt ingesteld: 

1. Het scherm voor het instellen van de korting wordt geopend zoals eerder 
besproken. 

Tip:  Bij de in dit document gebruikte voorbeeldschermen zal voor het 
opstellen van een kortingstabel steeds gebruik gemaakt worden van de 
combinatie van een specifieke klant met een specifiek artikel. Dit is echter 
enkel bij wijze van voorbeeld, zoals eerder aangetoond, is het mogelijk om 
combinatie van verschillende elementen te gebruiken voor het opstellen 
van de Kortingstabel. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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2. Bij Minimale hoeveelheid wordt aangegeven vanaf hoeveel artikels de 
korting toegepast wordt. 

Tip:  Bij Prijslijst dient geen waarde opgegeven te worden om gebruik te 
maken van de staffelkorting. 

3. Bij Gratis artikels wordt de formule voor het aantal gratis artikel 
opgegeven onder de vorm X+Y. Deze formule zal worden omgezet naar 
een kortingspercentage tijdens een ingave. 

Tip:  Bijvoorbeeld 4 artikels plus 1 gratis zal worden opgegeven als 4+1. Dit 
wil zeggen dat er in totaal 5 artikels zijn, waarvan 1 niet betaald wordt. Dit 
komt in dit geval neer op een korting van 20% voor 5 artikels. 

4. Bij Minimale E.P kan een grenswaarde opgegeven worden voor de 
verkoopprijs. Als de korting de nettoprijs (per artikel) onder deze 
grenswaarde zou brengen, zal de korting automatisch aangepast worden 
zodat de nettoprijs (per artikel) overeenkomt met deze grenswaarde. 

Tip:  Dit wil zeggen dat als een korting van 50% toegekend wordt aan een 
artikel met een eenheidsprijs van 100€, de netto eenheidsprijs zonder 
Minimale E.P. 50€ zal zijn. Als bij eenzelfde instelling bijkomend een 
Minimale E.P. van 70€ ingesteld wordt, zal Sage BOB 50 automatisch de 
netto eenheidsprijs naar 70€ omzetten en de korting herberekenen in 
functie van het nettobedrag. 
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5. De knop  zal de korting opslaan en terugkeren naar het vorige 
scherm. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Op dit moment is het nog mogelijk om manueel wijzigingen in het raster 
met de Kortingslijst aan te brengen. Meer informatie hierrond bevindt zich 
in het gedeelte Aanpassen/bewerken van de Kortingstabel. 

6. De knop  zal de kortingslijn(en) opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Wanneer er meerdere elementen uit het rechtergedeelte van het 
scherm geselecteerd werden, zullen er meerdere kortingslijnen in het 
raster ontstaan. 
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Gebruik van de gratis artikels 

In dit gedeelte zal steeds de Kortingstabel weergegeven worden en het 
resultaat dat deze korting heeft bij een ingave die voldoet aan de criteria 
opgegeven in de Kortingstabel. 

1. Gebruik met een standaard artikel: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 artikels ARTY kocht, zal de korting uit de Kortingstabel in 
werking treden. Per 5 artikels krijgt hij een artikel gratis (korting: 4+1). De klant 
heeft dus 2 van zijn 10 artikels gratis, of 20% korting. Dit is duidelijk zichtbaar 
in de infozone van de ingave. 
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2. Gebruik met een standaard artikel en een Minimale E.P.: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 artikels ARTY kocht waarvan er 2 gratis zijn (korting 4+1) 
zou de nettoprijs 8*100€ of 800€ moeten bedragen. Dit is dus een korting van 
20% ten opzichte van de originele nettosprijs van 1000€. Volgens de 
Kortingstabel zou dus een korting van 20% toegepast moeten worden. 

In de Kortingstabel werd echter ook opgegeven dat de minimumprijs 90€ per 
artikel moet bedragen oftewel een totale nettoprijs van 10*90€ of 900€. 

Deze 900€ zal gebruikt worden als N-Prijs voor de ingave en de korting zal 
herberekend worden in functie van deze nettoprijs. 
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3. Gebruik van een artikel zonder korting 

  
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Hoewel aan alle criteria uit de Kortingstabel voldaan is, wordt er geen korting 
toegekend, aangezien het hier om een artikel zonder korting gaat (zie ook 
Instellen artikel zonder korting). 

Tip:  Het zal niet vaak voorkomen dat een korting specifiek gedefinieerd 
wordt voor een artikel zonder korting. Dit kan echter wel gebeuren 
wanneer gebruik gemaakt wordt van artikelcategorieën of artikelkortings-
categorieën. 
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 Promotieprijslijst 

In de voorgaande delen werd uitgelegd hoe de criteria die bepalen of een 
korting wordt toegepast, vastgesteld worden. Dit deel bespreekt specifiek het 
instellen van de promotieprijslijst. 

! Deze optie zal geen invloed hebben op artikels met de optie Vaste prijs. In 
het geval van een Vaste prijs wordt er geen rekening gehouden met 
prijslijsten. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. 

Instellingen voor de promotieprijslijst 

De promotieprijslijst wordt als volgt ingesteld: 

1. Het scherm voor het instellen van de korting wordt geopend zoals eerder 
besproken. 

Tip:  Bij de in dit document gebruikte voorbeeldscherm zal voor het opstellen 
van een kortingstabel steeds gebruik gemaakt worden van de combinatie 
van een specifieke klant met een specifiek artikel. Dit is echter enkel bij 
wijze van voorbeeld, zoals eerder aangetoond, is het mogelijk om 
combinatie van verschillende elementen te gebruiken voor het opstellen 
van de Kortingstabel. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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2. Bij Minimale hoeveelheid wordt aangegeven vanaf hoeveel artikels de 
korting toegepast wordt. 

3. Bij Specifieke prijslijst wordt aangegeven uit welke prijslijst de 
vergelijkingsprijs voor het toekennen van de korting komt. 

Tip:  Wanneer standaard een prijslijst voor een artikel gebruikt wordt, zal bij 
het gebruik van een promotieprijslijst de prijs voor hetzelfde artikel 
opgezocht worden in deze promotieprijslijst. Het verschil tussen deze 
prijzen in beide prijslijsten zal toegekend worden als een 
kortingspercentage. 

4. De promotieprijslijst kan in combinatie met andere kortingen gebruikt 
worden via de keuzerondjes bij Korting. Deze werden eerder besproken. 

5. Bij Minimale E.P kan een grenswaarde opgegeven worden voor de 
verkoopprijs. Als de korting de nettoprijs (per artikel) onder deze 
grenswaarde zou brengen, zal de korting automatisch aangepast worden 
zodat de nettoprijs (per artikel) overeenkomt met deze grenswaarde. 

Tip:  Dit wil zeggen dat als een korting van 50% berekend wordt voor een 
artikel met een eenheidsprijs van 100€, de netto eenheidsprijs zonder 
Minimale E.P. 50€ zal zijn. Als bij eenzelfde instelling bijkomend een 
Minimale E.P. van 70€ ingesteld wordt, zal Sage BOB 50 automatisch de 
netto eenheidsprijs naar 70€ omzetten en de korting herberekenen in 
functie van het nettobedrag. 

 

6. De knop  zal de korting opslaan en terugkeren naar het vorige 
scherm. 
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Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Op dit moment is het nog mogelijk om manueel wijzigingen in het raster 
met de Kortingslijst aan te brengen. Meer informatie hierrond bevindt zich 
in het gedeelte Aanpassen/bewerken van de Kortingstabel. 

7. De knop  zal de kortingslijn(en) opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Wanneer er meerdere elementen uit het rechtergedeelte van het 
scherm geselecteerd werden, zullen er meerdere kortingslijnen in het 
raster ontstaan. 
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Gebruik van de promotieprijslijst 

In dit gedeelte zal steeds de Kortingstabel weergegeven worden en het 
resultaat dat deze korting heeft bij een ingave die voldoet aan de criteria 
opgegeven in de Kortingstabel. 

1. Gebruik met een standaard artikel (zonder Vaste prijs): 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

  
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 artikels ARTY kocht, zal de korting uit de Kortingstabel in 
werking treden. In de huidige prijslijst kost ARTY 100€ terwijl in de prijslijst B2B 
dit artikel 50€ kost. Dit komt neer op een korting van 50%. Dit is duidelijk 
zichtbaar in de infozone van de ingave. 
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2. Gebruik met een standaard artikel en een Minimale E.P.: 

  
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Aangezien KLANTY 10 artikels ARTY kocht zal de eenheidsprijs uit de huidige 
prijslijst vergeleken worden met deze uit de promotieprijslijst. Hieruit blijkt dat 
er een verschil van 50% bestaat. Volgende Kortingstabel zou de nettoprijs dus 
500 € moeten bedragen. 

In de Kortingstabel werd echter ook opgegeven dat de minimumprijs 70€ per 
artikel moet bedragen oftewel een totale nettoprijs van 10*70€ of 700€. 

Deze 700€ zal gebruikt worden als N-Prijs voor de ingave en de korting zal 
herberekend worden in functie van deze nettoprijs. 



Deel 5 -Kortingstabel 

 126 

3. Gebruik van een artikel zonder korting 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

  
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Hoewel aan alle criteria uit de Kortingstabel voldaan is, wordt er geen korting 
toegekend, aangezien het hier om een artikel zonder korting gaat (zie ook 
Instellen artikel zonder korting). 

Tip:  Het zal niet vaak voorkomen dat een korting specifiek gedefinieerd 
wordt voor een artikel zonder korting. Dit kan echter wel gebeuren 
wanneer gebruik gemaakt wordt van artikelcategorieën of artikelkortings-
categorieën. 
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Aanpassen/bewerken van de Kortingstabel 

Sage BOB 50 stelt een aantal mogelijkheden ter beschikking van de gebruiker 
om het onderhoud van de Kortingstabel te vergemakkelijken. Deze worden 
hieronder beschreven. 

 Identificatie van de criteria voor een korting 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Ongeacht het linkergedeelte van de kortingstabel zich in Klantweergave of 
Artikelweergave bevindt, zullen de elementen waarvoor reeds kortingen 
gedefinieerd werden, in het vet weergegeven worden.  

Bijkomend zal, wanneer de knoppen  of 

 actief zijn, niet enkel de referentie weergegeven worden 
maar ook de categorie en kortingscategorie. Op deze manier is duidelijk 
zichtbaar per klant of artikel of een van deze onderdelen gebruikt wordt al 
criterium voor een korting. 

Tip:  Op deze manier is het ook mogelijk om eventuele conflicten op te 
sporen. Zo is in het bovenstaande scherm zowel de referentie van de klant 
als de kortingscategorie in het vet weergegeven. Dit betekent dat er een 
korting werd ingesteld met de klantenreferentie als criterium en dat er ook 
een korting werd ingesteld voor de kortingscategorie waartoe deze klant 
behoort. Deze kortingen zouden kunnen conflicteren. Meer hierover bij 
Conflictenbeheer. De infozone onderaan geeft hiervoor ook een 
waarschuwing weer. 
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Een klik op de elementen die in het blauw weergegeven worden, zal overgaan 
naar het overzicht in kwestie. Ook hier zal weer gelden dat die elementen die 
deel uit maken van de criteria voor een korting, in het vet weergegeven 
worden. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De knop  zal er voor zorgen dat enkel de elementen in het vet 
zichtbaar zijn in de betreffende lijst. Meer informatie rond een 

geselecteerd element kan opgevraagd worden via  

 

 Kortingen verwijderen 

Het is mogelijk om een of meerdere kortingslijnen te verwijderen uit de 
kortingslijst om bijvoorbeeld een verkeerd ingegeven lijn te verwijderen, een 
conflict op te lossen etc. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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Tip:  De eerder vernoemde functionaliteiten voor het bepalen van de criteria 
voor kortingen ( zie Identificatie van de criteria voor een korting) kunnen 
helpen bij het bepalen van de te verwijderen korting(en). 

Het verwijderen van een of meerdere lijnen gebeurt als volgt: 

1. De gewenste lijn(en) uit de kortingstabel worden geselecteerd via een 
<Klik>, <Ctrl>+<Klik>, <Shift>+<Klik>,etc. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

2. De knop  zal de geselecteerde lijn(en) wissen. Er zal eerst een 
waarschuwing verschijnen. Deze dient bevestigd te worden. 

 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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3. De knop  zal ten slotte de wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Het is mogelijk om alle lijnen uit de kortingslijst te selecteren of te 

deselecteren via de knoppen  en . 

 

 Kortingen aanpassen 

Hoewel het steeds mogelijk is om manueel de kortingslijst aan te passen, kan 
dit veel tijd in beslag nemen. Om dit proces te vergemakkelijken, biedt 
Sage BOB 50 de mogelijkheid om meerdere lijnen gelijktijdig aan te passen. 

Tip:  De eerder vernoemde functionaliteiten voor het bepalen van de criteria 
voor kortingen ( zie Identificatie van de criteria voor een korting) kunnen 
helpen bij het bepalen van de aan te passen korting(en). 

Dit gebeurt als volgt: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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1. De gewenste lijn(en) uit de kortingstabel worden geselecteerd via 

<Ctrl>+<Klik>, <Shift>+<Klik> of de knoppen  en . 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

2. De knop  zal een ingavevenster openen dat toelaat de waardes voor de 
kortingen aan te passen. 

 

! Enkel de gewenste waarde moet aangepast worden. De zones zonder 
waarde of met een waarde 0 zullen niet aangepast worden, de originele 
waarde blijft behouden. Enkel de door de gebruiker aangepaste zones 
zullen gewijzigd worden in de kortingslijst. 

3. De knop  zal de wijzigingen doorvoeren. 
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Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

4. De knop  zal ten slotte de wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  Het is mogelijk om alle lijnen uit de kortingslijst te selecteren of te 

deselecteren via de knoppen  en . 
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 Kortingen kopiëren 

Het instellen van de kortingstabel kan erg tijdrovend zijn. Om dit proces te 
versnellen biedt Sage BOB 50 de mogelijkheid om reeds ingestelde kortingen 
te kopiëren en te plakken. 

Er bestaan verschillende mogelijkheden hiervoor: 

 Alle lijnen voor het geselecteerde element uit de kortingstabel kopiëren. 

 Enkel de gewenste lijnen voor het geselecteerde element uit de 
kortingstabel kopiëren. 

Alle lijnen kopiëren 

Het kopiëren van alle kortingslijnen voor een element uit het linkergedeelte 
van de kortingstabel gebeurt als volgt: 

Tip:  In de voorbeeldschermen wordt gebruik gemaakt van de Klantweergave 
maar dezelfde mogelijkheden zijn aanwezig bij de Artikelweergave en alle 
andere weergaves per categorie of kortingscategorie. 

1. In het linkerdeel van het scherm wordt het element geselecteerd waaruit 
de kortingen gekopieerd dienen te worden. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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2. De knop  zal alle kortingslijnen voor dit element kopiëren. Dit wordt ook 
aangegeven doordat dit element in het cursief op een gele achtergrond 
verschijnt. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

3. Vervolgens wordt het element dat deze kortingslijnen zal ontvangen, 
gekozen. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

4. De knop  zal de gekopieerde kortingen plakken. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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5. De knop  zal ten slotte de wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Geselecteerde lijnen kopiëren 

Het kopiëren van bepaalde kortingslijnen uit de kortingslijst, gebeurt als volgt: 

Tip:  In de voorbeeldschermen wordt gebruik gemaakt van de Klantweergave 
maar dezelfde mogelijkheden zijn aanwezig bij de Artikelweergave en alle 
andere weergaves per categorie of kortingscategorie. 

1. Het element dat de gewenste kortingslijnen bevat, wordt geselecteerd uit 
het linkergedeelte van het scherm. 

2. In de kortingslijst worden de te kopiëren lijnen geselecteerd via<Klik>, 

<Ctrl>+<Klik>, <Shift>+<Klik> of de knoppen  en . 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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Tip:  Het is mogelijk om alle lijnen uit de kortingslijst te selecteren of te 

deselecteren via de knoppen  en . 

3. De knop  zal alle kortingslijnen kopiëren. Dit wordt ook aangegeven 
doordat deze lijnen in het cursief op een gele achtergrond verschijnen. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

4. Vervolgens wordt het element dat deze kortingslijnen zal ontvangen, 
gekozen. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 
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5. De knop  zal de gekopieerde kortingen plakken. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

6. De knop  zal ten slotte de wijzigingen opslaan. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Tip:  De knoppen  en  uit het linker- en middengedeelte van het scherm 
kunnen ook in samenwerking gebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld de 

knop  uit het linkergedeelte gebruikt worden om met één actie alle 

kortingslijnen voor een element te selecteren, terwijl de knop  uit het 
middengedeelte ook direct deze lijnen in de kortingslijst zal plakken. 
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Conflictenbeheer 

Zoals eerder aangegeven werd, is het mogelijk om de criteria voor een korting 
op verschillende manieren te bepalen. 

Om deze reden is het mogelijk dat er conflicten ontstaan omdat de 
mogelijkheid bestaat dat er bij een ingave aan alle criteria voor verschillende 
kortingen voldaan is. 

! In dit geval zal steeds gekozen worden voor de korting die de laagste 
nettoprijs oplevert. 

Tip:  Bij de in dit document getoonde voorbeeldschermen wordt steeds een 
factuur gebruikt als commercieel document. Dit is echter enkel bij wijze 
van voorbeeld, de informatie die hier gegeven wordt is van toepassing op 
alle commerciële documenten. Hetzelfde geldt voor de combinaties van 
criteria voor de korting, de volgende uiteenzetting geldt voor alle 
combinaties van criteria. 

Hier volgt een beschrijving hoe een mogelijk conflict kan ontstaan en wordt 
aangetoond welke korting Sage BOB 50 zal toepassen. 

De volgende kortingen werden ingesteld: 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Alle klanten met een kortingscategorie KLANTEXTRA, zullen 5% korting 
ontvangen wanneer ze minstens 10 artikels met kortingscategorie ARTEXTRA 
kopen. Vanaf 20 artikels zal 10% korting ontvangen worden. 
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Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Hieruit blijkt dat de klant KLANTY bij aankoop van minstens 15 artikels ARTY zal 
profiteren van de voorwaarde 4 artikels kopen + 1 gratis. 

Aangezien KLANTY als kortingscategorie KLANTEXTRA heeft en ARTY als 
kortingscategorie ARTEXTRA heeft, is het mogelijk dat er conflicten ontstaan. 

 
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 
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Tip:  Het feit dat er een mogelijkheid is tot conflicten, wordt ook aangegeven 
in de infozone in het linkerdeel van de kortingstabel. 

Bij een ingave wordt het volgende vastgesteld: 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten 

Deze ingave in duidelijk in conflict: 

1. Voor de korting die gedefinieerd werd aan de hand van de 
kortingscategorieën zijn alle criteria voldaan, er dient een korting van 10% 
toegekend te worden. 

2. Voor de korting die gedefinieerd werd aan de hand van klanten- en 
artikelreferentie werd ook aan alle voorwaarden voldaan, bij 20 stuks ARTY 
zijn er 4 gratis en 16 betalend, wat neerkomt op een korting van 20%. 

Aangezien de korting uit stap 2 de laagste nettoprijs veroorzaakt (namelijk 
2000€ - 20% = 1600€ ten opzicht van de korting uit stap 1: 2000€ - 10% = 
1800€), zal deze korting gekozen worden. 

Tip:  De gekozen korting wordt ook duidelijk aangegeven in de infozone 
onderaan het ingavescherm. 
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Deel 6 - Combinaties van kortingen 

Dit gedeelte toont aan hoe de verschillende 
kortingen die in de voorgaande delen 
individueel besproken werden, gecombineerd 
kunnen worden. 



 

 

 
 



Inleiding 

 143 

Inleiding 

In alle voorgaande delen werd elke korting individueel besproken. Het is 
natuurlijk mogelijk om al deze kortingen te combineren. 

Dit deel zal aangeven hoe alle mogelijke kortingen naast elkaar (in 
verschillende ingavezones) toegepast kunnen worden (ze zullen dus 
gecumuleerd worden). De mogelijkheid bestaat ook bepaalde kortingen te 
laten samenvallen, zodat degene met de hoogste prioriteit zal toegepast 
worden. Deze prioriteit wordt in een volgend deel toegelicht (Hiërarchie van 
de kortingen). 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 
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Installatie 

Dit gedeelte bespreekt de instellingen die nodig zijn om gebruik te maken van 
meerdere kortingen per detaillijn van een document. Wanneer een bepaald 
element hier niet specifiek vernoemd wordt, betekend dit dat er geen verschil 
is ten opzicht van de individuele korting. 

 Opties 

1. Naast de opties die in eerdere delen al aangegeven werden dient 
bijkomend de optie Meerdere kortingen per detaillijn aangevinkt te 
worden: 

 
Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten  

Deze optie zal een aantal bijkomende zones in de ingaveschermen voor 
commerciële documenten zichtbaar maken. Naast de kolom % (Korting 1) 
worden de kolommen Korting 2, Korting 3 en Korting 4 zichtbaar gemaakt. 
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2. Ten slotte wordt via de opties Niveau van de korting in de artikelfiche en 
Niveau van de korting in de kortingstabel gekozen in welke kolom van het 
ingavescherm deze respectievelijke kortingen zullen verschijnen. 

 

 
Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten  

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

3. De knop  zal de instellingen bewaren. 

Tip:  Eventuele conflicten die kunnen ontstaan door het kiezen van dezelfde 
kolom voor verschillende kortingen, worden verklaard in het deel 
Hiërarchie van de kortingen. 
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 Instellingen voor ingaven 

In het scherm Instellingen voor ingaven dient het volgende geconfigureerd te 
worden: 

 
Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven 

4. De optie Korting per documentlijn zal het mogelijk maken om een zone % 
zichtbaar te maken in het ingavescherm. Deze zone zal tijdens de ingave de 
eerste korting bevatten. 

5. De knop  zal deze aanpassing bewaren. 

! Bij het gebruik van meerdere kortingen per detaillijn, zijn de opties Globale 
korting of Standaardkorting niet langer van belang voor het automatisch 
toewijzen van kortingen. Ongeachte de keuze, zal steeds het gedrag van de 
Standaardkorting plaatsvinden. 

Tip:  Via de knop  in het scherm Instellingen voor ingaven, kan 
de weergave van de zones % (Korting 1), Korting 2, Korting 3 en Korting 4 
aangepast worden. 
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 Instellen derdenfiche 

Het activeren van de optie Meerdere kortingen per detaillijn, zal de 
derdenfiche aanpassen. 

 
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

Bij Korting % verschijnen nu vier zones, die respectievelijk overeenstemmen 
met %, Korting 2, Korting 3 en Korting 4 uit het ingavescherm voor 
commerciële documenten. 

Naargelang de klantenkorting ingevuld wordt in een van deze zones op de 
fiche, zal de korting in het commerciële document in de overeenkomstige 
kortingszone verschijnen. 

Tip:  Eventuele conflicten die kunnen ontstaan door het kiezen van dezelfde 
zone voor verschillende kortingen, worden verklaard in het deel Hiërarchie 
van de kortingen. 
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Gebruik 

 Toepassing van meerdere kortingen 

Wanneer alle elementen correct geconfigureerd werden, gebeurt het 
toepassen van de meerdere kortingen automatisch en wordt het volgende 
vastgesteld: 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Toekennen van de kortingen 

 De zone %: In de derdenfiche werd aangegeven dat de klantenkorting zich 
in de eerste kortingszone (zone %) van het ingavescherm zal bevinden. 

 
Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 
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 De zone Korting 2: De inhoud van deze zone wordt automatisch aangevuld 
door de gekozen Opties. 

 
Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten  

Hier wordt aangegeven dat in de zone Korting 2 de korting uit de artikelfiche 
zal verschijnen. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 
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 De zone Korting 3: De inhoud van deze zone wordt automatisch aangevuld 
door de gekozen Opties. 

 
Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten  

Hier wordt aangegeven dat in de zone Korting 3 de korting uit de Kortingstabel 
zal verschijnen. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

 De zone Korting 4: Deze zone werd niet geconfigureerd en kan eventueel 
manueel aangevuld worden tijdens de ingave. 

Tip:  De volgorde van de kortingen kan vanzelfsprekend geheel naar wens 
ingesteld worden. De bovenstaande afbeeldingen zijn slechts een 
verklarend voorbeeld. 
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Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Berekening nettoprijs 

 De nettoprijs (N-Prijs) wordt in dit geval berekend door telkens een 
volgende korting toe te passen op het resultaat van EP * Gel. Hoev. 
(brutobedrag). 

In dit geval: 

- Brutobedrag: 50*100€ of 5000€ 
- 5000€ - zone % of 5000€ - 10% = 4500€ 
- 4500€ - Korting 2 of 4500€ - 15% = 3825€ 
- 3825€ - Korting 3 of 3825€ - 25% = 2868,75€ 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  
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De samenvatting van de totalen (via de knop ) toont het volgende: 

 Het Totaalbedrag is opgebouwd uit (de som van) de nettoprijzen (N-Prijs). 

 De Korting is leeg, aangezien deze al verwerkt zit in de nettoprijzen en dus 
ook in het Totaalbedrag. 

Na de boekhoudkundige verwerking, wordt het volgende vastgesteld: 

 
Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken 

 Er is geen aparte korting geboekt, de korting is vervat in het bedrag dat op 
de opbrengstenrekening geboekt wordt. 

Tip:  Het is niet mogelijk om bij het gebruik van Meerdere kortingen per 
detaillijn automatisch een korting op een aparte rekening te laten boeken. 
Dit kan wel manueel gebeuren. Hiervoor dient bij Instellingen voor de 
ingaven gekozen te worden voor Globale korting. In het ingavescherm 
voor het commerciële document kan dan onder het tabblad Alg. 
voorwaarden bij Glob. Kort. manueel een korting ingegeven worden. De 
boekhoudkundige verwerking van de globale korting gebeurt voor een 
groot deel zoals deze van de klantenkorting (zie Gebruik met Globale 
korting). 
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 Artikel zonder korting 

Aangezien in de voorgaan delen aangetoond werd dat geen enkele korting een 
invloed heeft op een artikel zonder korting, zal dit ook het geval zijn wanneer 
er Meerdere kortingen per detaillijn zijn. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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Deel 7 - Hiërarchie van de kortingen 

In het vorige deel werd aangegeven hoe 
verschillende kortingen naast elkaar kunnen 
toegewezen worden. Dit deel zal uitleggen 
welke prioriteit gegeven wordt wanneer het niet 
gewenst is om alle kortingen te cumuleren. 
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Inleiding 
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Inleiding 

Zoals eerder al besproken, is het mogelijk om tijdens de ingave van 
commerciële documenten verschillende korting automatisch naast elkaar te 
laten verschijnen. 

Het is echter mogelijk dat er meerdere types korting van toepassing zijn die 
niet gecumuleerd mogen worden (de optie Meerdere kortingen per detaillijn 
is niet actief) of dat in het geval dat er wel Meerdere korting per detaillijn zijn, 
bepaalde kortingen naast elkaar zullen bestaan, terwijl andere kortingen een 
minder prioritaire korting dienen te overschrijven (1 factuur voor een klant 
met klantenkorting, met een artikel waarvoor zowel een artikelkorting als een 
korting uit de kortingstabel bestaat). 

Dit gedeelte beschrijft de prioriteit van kortingen bij verschillende instellen 
zoals: 

 Een korting per detaillijn met met Globale korting. 

 Een korting per detaillijn met Standaardkorting. 

 Meerdere kortingen per detaillijn. 
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Prioriteit van de kortingen 

Hier wordt aangegeven welke korting van toepassing is tijdens elke stap van 
een ingave. Wanneer een document bewaard wordt na een bepaalde stap, zal 
vanzelfsprekend de korting die op dat moment actief is, van toepassing blijven. 

 Een korting per detaillijn met Globale korting 

Wanneer de optie Meerdere kortingen per detaillijn niet actief is en de 
Globale korting geactiveerd is, zal het ingavescherm voor commerciële 
documenten enkel de zone % bevatten. 

Wanneer een ingave uitgevoerd wordt op een derde met een klantenkorting, 
voor een artikel met een artikelkorting en er ook nog voldaan wordt aan de 
criteria voor een korting uit de Kortingstabel, zal het duidelijk zijn dat er een 
bepaalde prioriteit moet bestaan voor het automatisch toekennen van de 
kortingen. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 
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De ingave met de bovenstaande elementen geeft het volgende resultaat: 

1. Bij de ingave van de klant wordt de Globale korting overgenomen uit de 
klantenfiche. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

2. Bij het ingeven van het artikel wordt de artikelkorting uit de fiche 
toegepast. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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3. Bij het aanpassen van de hoeveelheid (om te voldoen aan de voorwaarden 
uit de Kortingstabel), wordt de korting uit de Kortingstabel geactiveerd en 
deze overschrijft de korting in de zone %. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Het resultaat is dat de klantenkorting als Globale korting wordt toegepast en 
de korting uit de Kortingstabel wordt toegepast om de nettoprijs te bekomen. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  
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 Een korting per detaillijn met Standaardkorting 

Wanneer de optie Meerdere kortingen per detaillijn niet actief is en de 
Standaardkorting geactiveerd is, zal het ingavescherm voor commerciële 
documenten enkel de zone % bevatten. 

Wanneer een ingave uitgevoerd wordt op een derde met een klantenkorting, 
voor een artikel met een artikelkorting en er ook nog voldaan wordt aan de 
criteria voor een korting uit de Kortingstabel, zal het duidelijk zijn dat er een 
bepaalde prioriteit moet bestaan voor het automatisch toekennen van de 
kortingen. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 
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De ingave met de bovenstaande elementen geeft het volgende resultaat: 

1. Bij de ingave van de klant wordt de Standaardkorting in de hoofding 
overgenomen uit de klantenfiche. Deze zal worden overgedragen naar de 
zone % van de detaillijnen. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

2. Bij het ingeven van het artikel wordt de artikelkorting toegepast maar bij 
de Standaardkorting is de klantenkorting prioritair op de artikelkorting. De 
artikelkorting wordt dus direct overschreven door de klantenkorting. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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3. Bij het aanpassen van de hoeveelheid (om te voldoen aan de voorwaarden 
uit de Kortingstabel), wordt de korting uit de Kortingstabel geactiveerd en 
deze overschrijft de korting in de zone %. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

Het resultaat is dat de kortingen elkaar steeds hebben overschreven en enkel 
de laatste korting (hier deze uit de Kortingstabel) toegepast wordt bij het 
berekenen van het nettobedrag (Totaal). 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  
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 Meerdere kortingen per detaillijn 

Wanneer de optie Meerdere kortingen per detaillijn actief is, zal het 
ingavescherm voor commerciële documenten meerdere zones voor kortingen 
bevatten. 

Wanneer een ingave uitgevoerd wordt op een derde met een klantenkorting, 
voor een artikel met een artikelkorting en er ook nog voldaan wordt aan de 
criteria voor een korting uit de Kortingstabel kan het gewenst zijn om niet alle 
kortingen naast elkaar toe te passen maar om bepaalde kortingen te laten 
overschrijven via de Opties. 

 
Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Kortingstabel 

Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche 

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche 

In dit voorbeeld wordt gevraagd om alle kortingen, zowel de artikelkorting als 
deze uit de Kortingstabel, op te nemen in de zone % (Korting 1). 
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Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Prijslijsten  

De ingave met de bovenstaande elementen geeft het volgende resultaat: 

1. Bij de keuze van de klant wordt blijven de Alg. voorwaarden leeg. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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2. Bij het kiezen van het artikel wordt de klantenkorting toegepast maar bij 
Meerdere kortingen per detaillijn is de artikelkorting prioritair op de 
klantenkorting. De klantenkorting wordt dus direct overschreven door de 
artikelkorting. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 

3. Bij het aanpassen van de hoeveelheid (om te voldoen aan de voorwaarden 
uit de Kortingstabel) wordt de korting uit de Kortingstabel geactiveerd en 
deze overschrijft de korting in de zone %. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur 
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Het resultaat is dat de kortingen die in dezelfde zone opgenomen worden, 
elkaar steeds hebben overschreven en enkel met de laatste korting (hier deze 
uit de Kortingstabel) rekening gehouden wordt bij het berekenen van het 
nettobedrag (Totaal). 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur |  

! Wanneer het gewenst is dat een bepaalde korting uit de hierboven 
aangegeven reeks niet overschreven wordt (dus gecumuleerd wordt), 
volstaat het om deze in een andere kortingszone ( %, Korting 2, Korting 3, 
Korting 4) van het ingavescherm te laten opnemen (zie Combinaties van 
kortingen). 
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Praktische gids 

Bij het dagelijks gebruik van het commercieel beheer is een eenvoudig 
en duidelijk beheer van kortingen onontbeerlijk. Omdat er in de praktijk 
een groot aantal verschillende mogelijkheden bestaan voor het 
verstrekken van een korting en deze ook nog eens afhankelijk kunnen 
zijn van een aanzienlijk aantal factoren, zal het automatiseren van de 
toekenning van de gewenste korting voor een grote tijdwinst binnen de 
onderneming zorgen. 

Sage BOB 50 heeft voor deze automatisering een aantal hulpmiddelen 
ontwikkeld. Zo zullen de volgende kortingen automatisch beheerd 
kunnen worden: 

- Klantenkorting 
- Artikelkorting 
- Staffelkorting 
- Korting in Euro 
- Gratis artikels 
- Promotieprijslijst 
- Volledig personaliseerbare korting (BOBscript) 

Naast het automatisch toekennen van deze kortingen, wordt ook de 
mogelijkheid geboden om combinaties van deze kortingen te gebruiken, 
dit allemaal aangepast aan de wensen van de gebruiker. 

Ten slotte wordt ook een beheer van conflicten aangeboden, zodat het 
steeds duidelijk zal zijn welke korting in een bepaald geval toegepast zal 
worden. 

Deze praktische gids richt zich tot alle Sage BOB 50 gebruikers. Het lezen 
ervan kan door iedereen gebeuren, en vereist geen bijzonder voorkennis 
behalve een zekere kennis van het commercieel beheer. 

Het doel van deze praktische gids, gewijd aan het Kortingbeheer, is om u 
wegwijs te maken in alle functies die het mogelijk maken om uw 
kortingen zo makkelijk mogelijk te beheren. 

http://www.sage.be/

