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easyVoorraadWindows 
Voorraadbeheer kan een hele klus zijn, tenminste als u 
het overzicht op de voorraad en de bestellingen 
handmatig moet bijhouden. Er valt dus een ware last van 
uw schouders als u het voorraadbeheer laat uitvoeren 
door een computerprogramma. Met 
easyVoorraadWindows heeft een continu overzicht op de 
voorraad en kunt u automatisch een besteladvies krijgen. 
Dit voorraad-/bestel-systeem is ideaal voor winkels die 
het beheer vanaf de kassa willen voeren. Bovendien is 
het programma snel en gemakkelijk in gebruik. 
In easyVoorraadWindows worden de gegevens per 
artikel vastgelegd. Het betreft informatie over o.a. 
leverancier, bestelcode van de leverancier, top artikel 
ja/nee, minimum- en maximumvoorraad. 
 

 

 

easyVoorraadWindows  Junior Basis 
Inboeken leveringen ���� ���� 
Afdrukken etiketten (met barcodes) ���� ���� 
Management info bekijken/afdrukken ���� ���� 
Overzichten van verkopen, voorraad 
per willekeurige periode te raadplegen 

���� ���� 

Min / max voorraad  ���� 
Ordermodule  ���� 
Besteladvies  ���� 
Password beveiliging  ���� 
Inventarisatie   ���� 
Catalogusmodule  ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

easyVoorraadWindows junior (73041) € 27,50 p/m 
• inboeken leveringen 
• afdrukken etiketten (met barcodes) 
• management info bekijken en afdrukken 
• overzichten van verkopen, voorraad per willekeurige 

periode raadplegen 
 

easyVoorraadWindows basis (73042) € 43,00 p/m 
Dezelfde mogelijkheden als de junior uitvoering, met als 
extra: 
• order module 
• vastleggen min/max voorraad 
• automatisch aanmaken besteladvies aan de hand van 

(min/max) voorraad 
• password beveiliging 
• inventarisatie module (excl. handterminal) 
• catalogusmodule  
 

evrw-Filiaal basismodule (73043) € 18,75 p/m 
• filiaalbeheer voor 1 magazijn en 5 filialen 
• voorraad per filiaal bij te houden 
• overzichten per filiaal raadplegen of geconsolideerd 
• interfiliaal boekingen 
 
easyConnectWindows (542141) inclusief 
Programma voor server of hoofdcomputer 
• connectie tussen easyVoorraadWindows en 

easyPosWindows 
• via UTP netwerkverbinding 
• stuurt nieuwe mutaties (artikelen) naar de kassa en 

haalt verkopen op uit de kassa 
 
Bij het huren van de software zit het onderhoud al bij de huurprijs 
inbegrepen. p/m = per maand 
 
Aanschafprijzen    
easyVoorraadWindows junior (543010) € 450,- 
easyVoorraadWindows basis (543020) € 1.450,- 
evrw-Inventarisatie (543014) € 190,- 
evrw-Ordermodule (543011) € 300,- 
evrw-Catalogus module (543016) € 120,- 
evwr-Besteladvies (543015) € 150,- 
evrw-Filiaal basismodule (543012) € 650,- 
easyConnectWindows (542141) € 290,- 

 
 
 


