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Voor alle praktijkmedewerkers:
•
2 assistentes zijn verantwoordelijk voor het voorraadbeheer in de praktijk
•
alle medewerkers van de praktijk die iets uit de voorraad halen, verwijderen de gele sticker en
plakken deze op het daarvoor bestemde verzamelblad. Deze ligt……….
•
1x per 6 weken vindt de bestelling plaats na controle en aanvullen van de kamers.
Voor de verantwoordelijke assistentes:
• Elke 6 weken tijd blokken in agenda voor controle kamers en voor het daadwerkelijk bestellen
• Waar nodig worden de kamers bij de controle aangevuld. De stickers worden uitgescand.
Check de producten met extra aandacht (regel is rood) in het tabblad overzicht.
•
De verantwoordelijke assistente scant (wekelijks) de stickers van het verzamelblad uit en de
stickers kunnen daarna weggedaan worden.
Werkwijze bestellingen:
•
Log in op VIPlive via Chrome of Mozilla firefox.
•
Ga naar het tabblad Bestellijst.
De bestelling wordt gecreëerd door middel van de knop ‘Bestellijst creëren’.
Als dit de gewenste bestelling is, klik dan op “Bestellijst verzenden”.
PM: In het tabblad Assortiment staan alle producten die te bestellen zijn.
•
•
•
•

Voeg evt een nieuw product toe uit Assortiment aan Overzicht (voorraad praktijk) vóór er een
bestellijst gecreëerd wordt.
Een product extra bestellen dat wel in Overzicht staat, maar nog niet op de bestellijst  pas de
preferenties aan (via de steeksleutel in het tabblad Overzicht)  creëer opnieuw een bestellijst.
Is meer of minder van een product wenselijk en staat deze al op de bestellijst, dan achter het
product de hoeveelheid aanpassen en per product op ‘opslaan’ klikken.
Bij het creëren van de bestellijst worden ook de producten die bijna de houdbaarheidsdatum
overschrijden opgenomen om te bestellen (hier staat een klokje voor).

Werkwijze uitscannen:
•
Log in op VIPlive via Chrome of Mozilla firefox.
•
Ga naar het tabblad Uitboeken,  klik in de lege balk  scan de sticker  klik op ‘toevoegen aan
uitboeking’.
Mocht er een product gepakt zijn met een latere houdbaarheidsdatum, dan geeft het
systeem dat hier aan (de datum die je scant is blauw) en wordt zichtbaar welke het eerst
gebruikt moet worden.
• Controleer bij een bestelling of alle stickers uitgescand zijn (is verzamelblad leeg?)
• Nadat alles uitgescand is, naar beneden scrollen  klik op ‘Uitboeken’.
•
De voorraad is weer up-to-date. Stickers kunnen weggedaan worden.

Werkwijze verwerken nieuwe voorraad:
•
Als de nieuwe voorraad bezorgd is, controleert één van de verantwoordelijke medewerkers de
pakbon.
•
Log in op VIPlive via Chrome of Mozilla firefox.
•
Levering verwerken:
Ga naar het tabblad Inboeken  klik in de lege balk scan de code op de pakbon.
Alle producten die op de pakbon staan verschijnen op het scherm  klik op ‘huidige
inboeking aan voorraad toevoegen’.
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•
•

Als dit gedaan is, is de voorraad weer aangevuld.
De voorraad wordt volgens FIFO (First In First Out; betekent achteraan aanvullen) opgeruimd in
het magazijn.
Zodra de nieuwe voorraad binnen is worden de producten die hun houdbaarheidsdatum bijna
naderen uit de voorraad gehaald en uitgescand.
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