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Voor het opstarten van Calculus Voorraad zijn er 2 opties:
Optie 1:
Per product wordt de huidige voorraad ingevoerd met houdbaarheidsdatum. En het
gewenste aantal op voorraad per product (preferentie) wordt aangegeven.
Voordeel optie 1: u ontvangt stickers van uw huidige voorraad en u bent meteen op orde,
het kost wat tijd om uw magazijn in kaart te brengen.
Optie 2:
Alléén het gewenste aantal op voorraad per product (preferentie) wordt aangegeven.
Voordeel optie 2: het gaat sneller om de 1e start te maken.
Nadeel: u heeft niet uw hele voorraad in beeld en moet de eerste paar maanden nog
handmatig de voorraad inventariseren voordat er besteld kan worden.
U heeft van Calculus een inlog gekregen om in te loggen in VIPlive (www.viplive.nl).
U logt in via Chrome of Mozilla Firefox, houd uw mobiel bij de hand, er wordt eenmalig een code ge-smst
om in te vullen.
Zodra u ingelogd bent ziet u bovenin het scherm de modules waar u een abonnement op heeft binnen
Calculus.

U kiest de module voorraad. Als u daar op gaat staan, rolt het menu zich uit met 5 tabbladen.
Assortiment

Alles wat bij Calculus Voorraad
besteld kan worden

Overzicht

Alles wat jullie in je magazijn
hebben en/of willen hebben

Inboeken

Pakbon inscannen bij binnenkomst
bestelde producten

Uitboeken

Stickers scannen van artikelen die in
gebruik genomen zijn

Bestellen

Bestellijst wordt automatisch
aangemaakt en kan evt aangepast
en verstuurd worden
Hiermee geef je de preferenties
aan, hoeveel je van een product op
voorraad wilt hebben

Om op te starten klikt u op het tabblad Overzicht.
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De regels zijn opgebouwd uit 3 specificaties, waarmee het product wordt omschreven, de maatvoering
en stuk; hoeveel er in de verpakkingen zit die Calculus Voorraad levert. Specificatie 1 is blauw als u hier
op klikt komt u op een internetpagina waar een afbeelding van het product staat.
Het steeksleuteltje
om de preferenties aan te geven en het
om aan te geven dat u dit product
gekozen heeft voor uw eigen voorraad (tabblad Overzicht). De preferenties kunt u elk moment zelf
aanpassen.

Bij opstartoptie 1, waarbij u uw huidige voorraad in kaart brengt, klikt u op de steeksleutel
en vult u
de preferentie in én vult u uw huidige voorraad van dat product in. Het aantal met dezelfde
houdbaarheidsdatum. Heeft u hetzelfde product met verschillende houdbaarheidsdata, dan klikt u op:
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Als u dit artikel heeft ingevuld klikt u op opslaan.
Bij artikelen zonder houdbaarheidsdatum vult u de datum van vandaag + 5 jaar in.
Kiest u voor opstartoptie 2 dan vult u alleen de preferenties

in en klikt op opslaan.

U hoeft niet alles in 1 keer in te vullen, dit kan ook in etappes. Het systeem onthoudt wat u opgeslagen
heeft.
Heeft u alles ingevuld, dan kunt u uw huidige voorraad bevestigen.

Hoe het verder gaat:
U ontvangt een bevestigingsmail van Calculus. Uw ingevulde
gegevens worden door Calculus in uw VIPlive account
ingevoerd.
Heeft u voor optie 1 gekozen, dan print Calculus Voorraad
stickers uit voor uw huidige voorraad.
U ontvangt de scanner, een instructiekaartje en verzamelbladen
voor de stickers via de post en bij optie 1 ook de stickers. De
stickers plakt u op uw huidige voorraad. Houdt u stickers over
omdat deze producten al in gebruik genomen zijn, boek deze
dan uit in het tabblad Uitboeken.
Er wordt een belafspraak gemaakt om Calculus Voorraad verder
te introduceren.

Voor meer informatie of vragen:
http://www.calculus.nl/voorraad/
088-5281020
voorraad@calculus.nl
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