Binfos for Windows - inkoopcontract
LIC levert onder de merknaam BFW (Binfos for Windows) een compleet softwaresysteem voor de wapeningsindustrie. De
modulaire opbouw stelt u in staat om uw software te laten meegroeien met uw organisatie en daardoor behoudt uw investering
haar waarde. Het inkoopcontract biedt inzicht in de nog af te roepen tonnages bij uw leverancier.

Opbouw
Het inkoopcontract specificeert geen materialen, maar geeft wel aan of het om bouwstaalmatten, wapening of
supporten gaat. De looptijd dient om aan te geven binnen welke tijd het inkoopcontract "leeg" moet zijn.
Door de prijzen bij het inkoopcontract al vast te leggen, hoeven afroepen daarna niet meer afzonderlijk gefiatteerd
te worden.
Afroepen via een bestelling
Bij de bestelling wordt gecontroleerd of:
• De materialen wel onder het inkoopcontract kunnen worden afgeroepen.
• De tonnages nog binnen het inkoopcontract vallen.
• De prijs niet afwijkt.
Ook afroepen vanaf de fabriek naar de bouwplaats kunnen worden gemaakt vanuit het inkoopcontract. Er vinden
dan geen aanpassingen plaats op de voorraad van de buigcentrale, immers de bestelde artikelen worden
rechtstreeks geleverd op de bouwplaats.
Om te voorkomen dat men in het geval van een rechtstreekse levering vergeet om een bestelling voor een
bouwplaats te factureren, kan de bestelling gekoppeld worden aan een buigstaat. Hierdoor wordt de rechtstreekse
levering in het reguliere facturatieproces meegenomen en kan men niet vergeten om een levering te faktureren.

Informatie
Heeft u vragen of interesse in dit product dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvende demonstratie.
Uitgebreide informatie over BFW is opvraagbaar via onze website www.lic.nl.
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Bij het maken van bestellingen moet vaak een specificatie van de materialen worden vermeld. Bij het afsluiten
van een inkoopcontract is dit niet op voorhand afgesproken. Daarom is het wenselijk aan te geven voor welke
hoeveelheden zijn afgesproken, tegen welke prijs en over welke looptijd. Hiervoor biedt de module
"Inkoopcontracten" nu voorzieningen.

