Module stockreservatie
Inleiding
Dit document beschrijft de procedures om producten te reserveren bij een collega die deze bestelling(en) levert
en nadien factureert

Stockreservatie
In de productenfiche van Apotheek A zie je op het tabblad Bestel onderaan de stock en de rotatie van het
product bij Apotheek B.

Door in het veld "Te Bes." te klikken, kan u het aantal ingeven dat u bij uw collega wenst te bestellen
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Na het drukken op de OK knop krijgt u het volgend venster te zien :

Indien op de knop Yes drukt, dan zal er een bestelling aangemaakt worden voor dat ene product en zal het
Takenprogramma (OffTasks) deze bestelling doorsturen naar de collega. Wenst u meerdere producten ineens
te bestellen dan is het beter om de bestelling niet onmiddellijk door te seinen.
Nadat de bestelling doorgeseind is, komt deze bij Apotheek B toe als "Inkomend order"

De collega kan door het aantal te klikken in de kolom "Te leveren" het aantal veranderen (bvb op 0 zetten).
Zodra de bestelling nagezien is, drukt de collega op de knop Klaar
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Op die manier komt de bestelling in het tabblad "Antwoord niet opgehaald'.

In Apotheek A staat de bestelling "in wacht". Via de Agenda kan ingesteld worden dat het takenprogramma
periodiek, bijvoorbeeld dagelijks om 13u, de antwoorden ophaalt van de bestellingen geplaatst bij de collega('s).
Door de drukken op de knop "Bel op voor antwoord" geeft u opdracht aan het takenprogramma om onmiddellijk
het antwoord van de aanvaarde bestellingen bij de collega's op te halen.

Zodra het antwoord van de collega opgehaald is komt de bestelling in het tabblad "Te Leveren".
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In apotheek B komt de bestelling dan te staan in "Antwoord opgehaald".

Zodra de apotheker in Apotheek B de producten uit voorraad genomen heeft en klaargezet heeft om te leveren
aan Apotheek A, drukt de apotheker op de knop Geleverd.

Periodiek (vb maandelijks) maakt Apotheek B voor de geselecteerde bestellingen een vrije factuur voor de
geleverde producten aan Apotheek A door op de knop "Maak factuur" te klikken. Nageleverde producten dienen
gefactureerd te worden via de knop "Uitgestelde factuur".
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In "Vrije facturatie" kan de apotheker de prijzen en de korting alsnog aanpassen.
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