Binfos for Windows - Prijsverrekening
BFW levert complete software voor de wapeningsindustrie. De modulaire opbouw stelt u in staat uw software te laten meegroeien
met uw organisatie en daarmee behoudt uw investering zijn waarde. De prijsverrekeningsmodule stelt u in staat om
risicoregelingen en toeslagen op basis van indexen zoals CROW en Grymafer te laten berekenen en op te nemen op uw factuur.
Om het risico van fluctuaties in grondstofprijzen bij langlopende contracten te verminderen wordt vaak gebruik
gemaakt van een indexering- of risicoregeling. BFW ondersteunt deze voorziening door prijsveranderingen die
onder deze regeling vallen, door te rekenen aan de opdrachtgever.

Opbouw van de verrekeningswijze.
BFW levert standaard een aantal indexering- en verrekeningsformules. Er kunnen ook verrekeningswijzen worden
toegevoegd, die op een specifiek project betrekking hebben.
De indexeringsvorm kan worden gekoppeld aan levering, verwerking of beide. Ook kunnen indexeringen aan
elkaar gekoppeld worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor de Grymaferregeling, die in België maar ook in
Nederland steeds meer wordt toegepast. Een voorbeeld van een gecombineerde verrekening is de
diametertoeslag. Deze is vergelijkbaar met de overprijs die geldt bij de inkoop van materiaal bij een walserij.
De gegevens van zowel Grymafer als CROW kunnen via een Excel-bestand worden aangeleverd aan BFW.
Per verrekeningswijze kunnen de gegevens dan worden ingelezen en verwerkt in een maandelijkse tabel waaruit
BFW haar basisgegevens haalt om de toeslagen op de factuur te vermelden.
Heeft U verdere interesse, dan kunt U contact opnemen voor een vrijblijvende demonstratie. Uitgebreide informatie
over BFW is ook opvraagbaar via www.lic.nl
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De gegevens die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de indexering- of risicotoeslag, worden ingelezen of
ingevoerd in een indextabel. BFW hanteert voor de factuur prijsregels die geïndexeerd kunnen worden. Daarnaast
kan ook handmatig een prijsregel worden toegevoegd voor indexering. Beide systemen werken naast elkaar.

