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Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en  

boekhouding. 

 
 

Met Lucas ® haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een 

complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking, besteladministratie, 

boekhouding, statistieken, voorraad, groepsfacturatie… Te veel om op te noemen. 

 

Bij aankoop van Lucas ® voorziet onze opleidingsdienst 15 uur assistentie ter 

plaatse en kan u tijdens de eerste 6 maanden onbeperkt gebruik maken van onze 

hotline.  Bovendien ontvangt u tijdens deze periode kosteloos nieuwe versies, 

uitbreidingen én de wettelijke wijzigingen aan het standaard pakket. 

 

Tevens is er bij elke installatie, naargelang de specifieke eisen van de gebruiker, 

een gratis aanpassing van het afdrukprogramma voor leverbons, bestelbons en 

facturen. 

 
Dankzij het zeer polyvalente karakter van het pakket in het algemeen en de 

variabele interpretatie van de voorziene velden in het bijzonder, kunnen via 

bepaalde parameters, sommige programmaonderdelen aangepast worden aan de 

specifieke bedrijfsactiviteit. 

 

Vleeshandels (kilo’s en stuks, IVK, VLAM, aankoop/verkoopregisters), 

drankencentrales (leeggoed en accijnzen), houthandels (lm, m², m³, aantal x L x 

B x H), winkelverkoop of gewone groothandels kennen immers ieder een verschil-

lende problematiek die hierdoor met Lucas ® perfect kan opgevangen worden. 
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De hiernavolgende beknopte beschrijving van de programmatuur zal u een idee 

geven van de structuur en de mogelijkheden. Deze zijn echter niet bindend en 

kunnen als dusdanig per gebruiker uitgebreid of vereenvoudigd worden. 

 

HOOFDSCHERM 

Door de logische opbouw van de keuzemenu’s en de schermen, is Lucas ® zéér 

eenvoudig in het gebruik. 

 

Vanuit het hoofdscherm kunnen de verschillende programmaonderdelen 

opgeroepen worden door eenvoudigweg aan te klikken. 
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Invoer van de BESTELLINGEN en FACTUREN 

 

Het ingeven van bestellingen, leveringen, facturen, creditnota’s, … gebeurt op 

een identieke wijze, het is pas bij de afdruk dat u beslist welk soort document 

er moet gedrukt worden : een orderbevestiging, een leveringsbon, een factuur, 

een creditnota, enz.. 

 
 

Hierbij beschikt U o.a. over de volgende mogelijkheden : 

• Bestekken, bestelbons, bevestigingen en magazijnbons met aangepaste lay-

out. 

• Proforma’s, facturen en creditnota’s, leverbons, vervoerdocumenten 

etiketten, ouderdomattesten, paklijsten, … eveneens met een gratis 

aanpassing van de lay-out. 

• Rechtstreekse invoer of verbetering van klanten, leveringsadressen en 

artikels. 
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Invoer van de BESTELLINGEN en FACTUREN (vervolg) 

 

• Snelle opzoekmogelijkheden.  

• Direct opvragen van de klant- en artikelgegevens, het boekhoudplan, de 

voorraadgegevens, en de verkoopstatistieken. 

• Van een klant of een leveringsadres wordt steeds de volgende informatie 

getoond : 

• algemene gegevens, BTW-nummer, telefoonnummer, gebruikte 

munteenheid, taal en omschrijving, vertegenwoordiger, sluitingsdag, zone, 

twee reservevelden, het % handelskorting, het openstaand saldo en een 

aanduiding wanneer dit saldo groter is dan de kredietlimiet.  

• Invoeren van de producten via artikelnummer, (gedeeltelijke) alfacode, 

barcode of aan de hand van de bestelreferentie van de leverancier. 

• Per ingegeven artikel heeft men een permanente controle over het aantal 

in bestelling en de beschikbare voorraad, zelfs per magazijn in detail, het 

verpakkingsvolume, de gebruikte artikelsoort en de opbrengstrekening. 

• Voor de verkoop van bereide vleeswaren werd een vast verband voorzien 

tussen het ingegeven aantal en het gefactureerde gewicht in geval van 

stukartikels.  

• Voor de facturatie van dranken werd een vast verband voorzien tussen het 

ingegeven aantal, het geleverde leeggoed en de aan te rekenen accijnzen. 

• Pop-up calculator en ingebouwde rekenfunctie. 

• Wanneer de computer het aantal eenheden vraagt, beschikt men over een 

meerlijnige 3D-rekenfunctie (L x B x H). 
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Invoer van de BESTELLINGEN en FACTUREN (vervolg) 

 

• Deze rekenfunctie werd zo geprogrammeerd dat men bvb in één beweging 

7 platen van 3 m op 1,275 m + 2 platen van 2,75 m op 1,5 m kan factureren 

als een totaal van 7,95 m² plaat of bvb 125 containers van 360 eieren elk,  

kan factureren als 45.000 eieren in totaal, zonder dat men hiervoor enig 

voorbereidend rekenwerk hoeft te doen.  

• De lijnen van deze rekenfunctie kunnen eveneens op de documenten 

afgedrukt worden en de sommatie van de rekenkundige producten per lijn, 

wordt vermenigvuldigd met de voorgestelde eenheidsprijs. 

• Wanneer men met vaste verkoopprijzen werkt, heeft men steeds controle 

over de verschillende prijscategorieën. 

• Behalve ingeval van een promotieprijs of een speciale prijs, die altijd 

voorrang krijgt, stelt de computer, naargelang de prijscategorie van de 

klant of naargelang de afnamehoeveelheid, een bepaalde eenheidsprijs 

voor. 

Men kan deze prijs aanvaarden, de klant éénmalig een prijs uit een andere 

prijslijst geven of de voorgestelde prijs overschrijven. Hierbij kan men 

rechtstreeks speciale prijzen toekennen. 

• Het is eveneens mogelijk met klantgekoppelde kortingen per artikelgroep 

te werken. 

• Deze kortingen worden dan bij de verschillende onderdelen van het 

programma voorgesteld als een lijnkorting, maar kunnen steeds gewijzigd 

of genegeerd worden. 
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Invoer van de BESTELLINGEN en FACTUREN (vervolg) 

 

• Men kan bijkomend gebruik maken van een cascadekorting, een 

handelskorting op het totale factuurbedrag en een (klantgekoppelde) 

korting kontante betaling. 

• De orderverwerking en de facturatie, in het meest voorkomend geval met 

verkoopprijzen excl. BTW, kunnen incl. BTW gebeuren door eenvoudig het 

percentage BTW uit te ventileren afhankelijk van de BTW-code in de 

artikelfiche of het BTW-voorstel uit de klantengegevens. 

• Naast vaste artikels, kan men ook gebruik maken van vrije artikels (dit 

zijn artikels zonder nummer, die bijgevolg niet in het bestand zitten). 

• Men kan vrije teksten ingeven en voorgeprogrammeerde teksten oproepen. 

• Om bvb een bijkomend verpakkingsvolume of een extra gegeven te 

vermelden, kan men tot max. 2 vrije commentaarvelden gebruiken per lijn. 

• Dit commentaar kan ook gebruikt worden om serienummers, lotnummers, 

alternatieve aantallen of ander informatie door te geven naar de 

historieklijnen in het voorraadbeheer. 

• Indien gewenst kunnen deze velden ook gebruikt worden als sleutels in de 

statistieken. 

• Ingegeven lijnen kunnen zéér gemakkelijk opgeroepen, verbeterd of 

verwijderd worden. 

• Gedetailleerd overzicht van bestellingen en leveringen per klant en van 

klanten per product in bestelling. 

• Leveringen op afroep, abonnementen- en contractbeheer. 

• Gedeeltelijke leveringen per ingegeven orderlijn, met een onderscheid 

tussen de bestelde en de geleverde hoeveelheden. 
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Invoer van de BESTELLINGEN en FACTUREN (vervolg) 

 

• Selectieve overname van bestellingen en leveringen, zodat deze bij de 

facturatie geen tweede keer dienen ingegeven te worden. 

• Automatische doorboeking van de verkoopfacturen en de creditnota’s naar 

de boekhouding, waarbij de centralisatie pas achteraf gebeurt, zodat 

corrigeren nog steeds mogelijk blijft. 

• Rechtstreekse facturatie, verzamelfacturatie met vervoerdocumenten of 

leverbons en groepsfacturatie, waarbij een reeks facturen – in groep – 

geprint kan worden. 

• Uitgesplitste verzamelfacturatie voor handelsgoederen en kosten. 

• Facturatie in verschillende talen en vreemde valuta. 

• Exportfacturen met vermelding van de statistieknummers, aantal colli’s, 

netto, tarra- en brutogewichten, met verwerking van de INTRASTAT-

gegevens. 

• Medecontractant, gehele of gedeeltelijke BTW vrijstelling, export, IVK 

en VLAM, leeggoed, speciale tarieven en taksen, accijnzen, 

administratiekosten, kredietbeperking, port- en bankkosten,… 

• Vrije teksten, standaard boodschappen en tekstblokken, periodieke 

vermeldingen, gemeenteclausules, factuurbedrag in letters,… 

• Apart bijhouden van backorders 

• Doorsturen van backorders naar bestellingen 

• Opvragen van de door de klant reeds eerder bestelde artikelen. 
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Verwerking van de BESTELLINGEN 

 

Nadat men de bestellingen heeft ingegeven, beschikt men over volgende 

subprogramma’s: 

 

 
 
 

• Ingegeven bestellingen kunnen per klant en per artikel gerangschikt 

worden, zowel op lijst als tijdens een opvraging. 

• Bestelbons kunnen selectief doorgestuurd worden naar de facturatie, 

zodat er geen dubbele invoer nodig is. 

• Afgedrukte bestelbons kunnen alsnog verwijderd worden. 
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VERWERKING van de FACTUREN 

 

 
 
 

• Men heeft steeds een overzicht van de leveringen, zowel op lijst als op het 

scherm. 

• Van al de afgedrukte facturen en creditnota’s kan er een detaillijst 

opgemaakt worden. 

• Bovendien beschikt men over een samenvattende controle op eventueel 

dubbele en/of ontbrekende factuurnummers m.v.v. de totale bedragen 

inclusief en exclusief BTW. 

• Facturen en creditnota’s kunnen achteraf nog geschrapt worden en 

vervangen worden door het juiste document onder hetzelfde nummer in te 

geven. 
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• Door slechts 1 druk op de toets kunnen de facturen en creditnota’s 

overgebracht worden naar de boekhouding, waar men over een extra 

controle beschikt. 

• Indien men gebruik zou maken van het voorraadbeheer, de maandtabellen 

of van de statistieken, kunnen de resp. bijwerkingen, samen met de 

bijwerking van de boekhouding, in groep gebeuren. 
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TOONBANKVERWERKING 

• Kastickets met aangepaste lay-out. 

• Zeer eenvoudige invoer van kastickets en kasbewegingen, waarbij – volgens 

het hieronder afgebeelde scherm – met een minimum aan input, de 

verkochte artikels kunnen ingevoerd en afgedrukt worden. 

 
• Invoer via artikelnummer, opzoekcode, barcode of bestelreferentie. 

• Snelle opzoeking van onbekende artikels. 

• Promotieprijzen, prijsaanpassingen en kortingen. 

• Vooraleer een kasticket af te drukken, kunnen de ingegeven lijnen 

gemakkelijk opgeroepen, verbeterd of verwijderd worden. 

• Vrije, vaste en periodieke tekstboodschappen. 

• U kan op het einde nog een kasfactuur printen, zelfs voor een nieuwe 

klant. 
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TOONBANKVERWERKING (vervolg) 

 

 

 

• Berekening van het wisselgeld door een ‘Te betalen :’ en ‘Terug te geven :’ 

dialoog en aansturing van de geldlade. 

• Automatische doorboeking naar de financiële verrichtingen in de 

boekhouding en aanpassing van de voorraad, de statistieken en de 

maandtabellen. 

• Detailoverzicht van de toonbankverkoop en de kasbewegingen met totalen 

per BTW-maatstaf en per betaalmiddel en een dagontvangstenboek. 

• Opvragen in detail van kastickets per datum en per tijdstip. 

• U beschikt steeds over de mogelijkheid tot het groeperen van de 

kasverkopen op verzamelfacturen. 
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TOONBANKVERWERKING (vervolg) 

 

• Wat betreft het controleren van de kasverrichtingen en betalingen, 

beschikt u over een zeer uitgebreid opvragingsprogramma waarbij  

kastickets op datum kunnen opgevraagd worden, zelfs in detail : 

 

 
 

Door het opgelichte balkje op het gewenste kasticket te plaatsen, bekomt U de 

verkochte producten in detail. 
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BOEKHOUDING 

 

Alle faciliteiten om computermatig een volledige boekhouding te kunnen voeren, 

zijn ondergebracht in het volgend scherm: 

 

 

 

In tegenstelling tot veel gelijksoortige programma’s, waar de facturatie als het 

ware ondergeschikt wordt gesteld aan het boekhoudkundige gedeelte van het 

pakket, is het onderdeel van de administratieve verwerkingen van Lucas ® een 

subadministratie in het hoofdscherm. 
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BOEKHOUDING (vervolg) 

• Naast de vaste gegevens, zoals de BTW- en muntentabellen, die we in Lucas 
® de constanten noemen, vormt het scherm met de firmagegevens, het hart van 
de boekhouding: 
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• De ruggengraat van de boekhouding daarentegen wordt gevormd door het 
boekhoudplan, bestaande uit de algemene rekeningen waarvan het scherm er als 
volgt uitziet : 
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BOEKHOUDING (vervolg) 

• Per land en per gebruikte munt beschikt men over variabele BTW-tarieven en 

een uitgebreide muntentabel. 

• Tijdens het boeken, kan men rechtstreeks klanten, leveranciers, algemene 

rekeningen, munten en koersen, … toevoegen, raadplegen, opvragen en/of 

wijzigen. 

• Standaard vreemde munt verwerking. 

• Opstellen en/of overname van het boekhoudplan tussen verschillende 

computerdossiers, met controle op de geldigheid van de ingegeven codes. 

• Financiële rekeningen hebben een afzonderlijke dagboek- en 

documententeller, zo kan men een dagboek bijhouden per financiële instelling. 

• Standaard verwerking van max. 2 aantallen per boekhoudrekening. 

• Verwerking van de verkopen via de facturatie of d.m.v. manuele invoer. 

• Automatische ventilatie. 

• Opsplitsing % privé. 

• Opsplitsing % BTW niet-aftrekbaar. 

• Opzoekmogelijkheden op documentnummer, naam, bedrag (met afwijking) of 

saldo tijdens het ingeven van de financiële verrichtingen. 

• Betalingsverkeer via Isabel. 

• Automatisch wegboeken van koersverschillen. 

• Automatische opmaak van BTW op bankkosten in de BTW-aangifte. 

• Ingevoerde boekingen worden pas achteraf gecentraliseerd zodat verbeteren 

steeds mogelijk blijft zonder te moeten tegenboeken. 

• Automatische controle op het debet/credit evenwicht. 

• Zeer compacte, uitgebreide opvraagmogelijkheden en vergelijking van het 

cijfermateriaal per periode over 3 boekjaren in tabelvorm. 

• Lijsten van openstaande posten en vervaldagboeken. 
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BOEKHOUDING (vervolg) 

 

• Rekeninguittreksels en rappels met vaste of variabele standaardteksten, 

waarvan een historiek per klant en per factuur kan worden bijgehouden. 

• Detail van de klanten, de leveranciers en van de algemene rekeningen. 

• Klanten- en leveranciersbalansen en balansen op basis van de algemene 

rekeningen, periodiek of cumulatief met rapporteringmogelijkheden in 

vreemde munt. 

• BTW-listing (ook op floppy), BTW-aangifte op het scherm en/of op lijst. 

• Controle op waarschijnlijkheidsfouten bij afdruk BTW-aangifte. 

• BTW-overeenkomst (BTW – omzet vergelijking). 

• Kwartaalopgave voor het goederenverkeer binnen de E.U.. (op lijst of op     

floppy). 

• Controlelijst met ontbrekende BTW- en banknummers. 

• Detail BTW vakken huidig/vorig jaar. 

• Invoeren en opvolging afschrijvingen. 

• Budgetten. 

• Intrastat. 

• Balans in scronto vorm 

• Resultatenrekening op scherm en/of op lijst. 

• Ratio’s op scherm en/of op lijst. 
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INVOER van de AANKOOPFACTUREN 

Het ingeven van de aankoopfacturen verloopt volgens het hieronder afgebeelde 

scherm : 

 

• Leveranciers kunnen opgezocht worden op naam, nummer, BTW-nummer en 

gemeente en men kan rechtstreeks nieuwe leveranciers aan het bestand 

toevoegen, zonder dat men het invoerscherm hoeft te verlaten. 

• Men kan het boekhoudplan raadplegen, tot 2 hoeveelheden meegeven per 

algemene rekening en op alle niveaus referenties vermelden. 

• Uiteraard werd er een controle voorzien op het debet/credit evenwicht. 

• Het is tevens mogelijk om met slechts 1 toets standaardboekingen uit te 

voeren. 

• Opsplitsing % privé en opsplitsing % BTW niet-aftrekbaar. 

• Standaard vreemde munt verwerking. 
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INVOER van de AANKOOPFACTUREN (vervolg) 

 

• Ingegeven facturen worden pas achteraf gecentraliseerd zodat nog steeds 

correcties kunnen aangebracht worden zonder te moeten tegenboeken. 

Hiervoor kan men op zéér eenvoudige wijze de documenten overlopen en daar 

waar nodig de detaillijnen aanpassen. 

• Vervolgens wordt het aankoopdagboek afgedrukt en de boekhoudrekeningen 

bijgewerkt. 

• Zoals van de andere dagboeken kan van het aankoopdagboek eveneens op 

ieder ogenblik een tussentijdse afdruk gemaakt worden om op het einde van 

elke periode of op het einde van het boekjaar, slechts 1 definitieve versie te 

printen met een gecumuleerde centralisatie en een samenvatting van al de 

gebruikte tegenboekingen. 
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INVOER VAN DE BETALINGEN 

 
• Verschillende financiële instellingen met ieder een afzonderlijk dagboek en 

een aparte uittrekselteller; dit zowel in EURO als in vreemde valuta. 

• Klanten en leveranciers kunnen opgezocht worden op naam, samen met een 

overzicht van de overeenkomstige openstaande documenten. 

• Betalingen van onbekende oorsprong kunnen toegewezen worden aan de resp. 

klanten en leveranciers via een opzoeking op basis van het bedrag met vaste of 

procentuele afwijking. 

• Automatische boeking van koersverschillen 

• Er kan onmiddellijk op algemene rekeningen geboekt worden, waarbij men het 

boekhoudplan kan raadplegen en rechtstreeks nieuwe rekeningen kan ingeven. 

• Als men bij het printen van het dagboek, foutieve invoeren vaststelt, kunnen 

de bankuittreksels op een zéér eenvoudige wijze gecorrigeerd worden. 
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INVOER van de BETALINGEN (vervolg) 

 

• De definitieve centralisatie gebeurt immers achteraf, als alles juist is. 

• Achteraf kunnen alle bewegingen op klanten, leveranciers en algemene 

rekeningen – in detail – opgevraagd en geprint worden. 

• Bovendien kan men steeds lijsten van de openstaande facturen en 

creditnota’s afdrukken (met een drempelwaarde) en zijn er 

rekeninguittreksels en rappels voorzien per klantengroep of per 

vertegenwoordiger. 

• Hiervan wordt automatisch een historiek bijgehouden per klant en per 

document. 

• Er kunnen meerdere documenten tegelijk geselecteerd worden, bij het 

toewijzen van betalingen. 
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BTW-ADMINISTRATIE 

Voor wat de BTW-administratie betreft, zijn in Lucas ® volgende programma’s 

beschikbaar : 
• Op ieder ogenblik kan de BTW-aangifte opgemaakt worden, geprint en/of 

op het scherm weergegeven, waarbij de computer vertelt welke bedragen 

in de verschillende vakken zullen moeten komen en een berekening geeft 

van het BTW-resultaat en de BTW-verschillen. 

• Lucas ® bevat een voorgedrukte BTW-aangifte, waarop al de bedragen 

in de juiste vakken verschijnen, en die nog slechts moet ondertekend en 

opgestuurd worden. 

• Een telefoonlijst van de klanten en de leveranciers voor wie resp. het 

BTW-nummer/banknummer ontbreekt. 

• In het kader van het intracommunautaire goederenverkeer werden ook de 

BTW kwartaalopgaven voorzien, zowel op lijst als op floppy. 

• De BTW-jaarlisting, eveneens  gedrukt en op floppy. 

• De BTW/omzet vergelijking. 
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ARTIKELBEHEER 

 

 

Het CODEREN van de ARTIKELS 

Met Lucas ® beschikt men over 4 verschillende codes waarmee artikels 

kunnen opgeroepen en gerangschikt worden. 
 

• Ieder artikel krijgt een nummer van max. 9 cijfers 

• We voorzien een alfacode van max. 15 karakters, die kan gebruikt worden 

om de producten op te roepen indien het nummer niet gekend is of indien 

men opteert voor een systeem waarbij de artikelcodes bestaan uit een 

combinatie van letters en cijfers. 

• Tevens kan het pakket zo ingesteld worden dat men ieder artikel ook een 

barcode kan geven (EAN-8, EAN-13, CODE-39). 
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Het CODEREN van de ARTIKELS (vervolg) 

• Daarbij kan men ook gebruik maken van de bestelreferentie van de 

leverancier, max. 15 karakters (inkomende voorraad). 

 

Bij de installatie van het pakket, wordt bepaald welke van deze codes men gaat 

gebruiken als de zgn. ‘hoofdcode’, m.a.w. de belangrijkste code, maar bij het 

oproepen van artikels kan men steeds wisselen tussen de voorziene 

mogelijkheden. 

Bij het ingeven van de producten, beschikt men over 4 verschillende taalcodes 

per artikelomschrijving en kan men gebruik maken van 2 reserve omschrijvingen. 

Bij het afdrukken van gepersonaliseerde prijslijsten en bij het printen van 

bestel- en leverbons, facturen, enz… zal bijgevolg de artikelomschrijving in de 

klantgekoppelde taalcode kunnen gebruikt worden. 

Deze productbeschrijvingen zijn elk 40 karakters lang. 

 

ARTIKELGROEPEN 

 

Men kan de artikels onderverdelen in een quasi onbeperkt aantal artikelgroepen 

waarvan men maandtabellen en statistieken kan bijhouden, waarmee men op een 

overzichtelijke wijze artikel- en prijslijsten kan afdrukken en waarmee men 

klantgekoppelde groepskortingen kan toekennen. 

 

Per artikelgroep kan men automatisch prijsaanpassingen laten berekenen, een 

procentuele prijsstaffeling inbouwen en hoeveelheidkortingen gebruiken. 

Al deze facetten zijn steeds per artikelgroep en per artikel wijzigbaar. 

 



 
ALLBIZ bvba, Steenweg 11, 9890 Gavere, tel. 09/356.86.40, fax 09/356.96.85 

www.allbiz.be - email : allbiz.lucas@skynet.be   

Lucas ® 
 

 

ALGEMENE ARTIKELGEGEVENS 

Nadat men het artikel gecodeerd en omschreven heeft, kan de artikelfiche 

vervolledigd worden met de volgende gegevens : 

• De opbrengstrekening waarop de verkoop van het artikel boekhoudkundig 

moet verwerkt worden. 

• Het percentage BTW (0, 6,12, 21,…) en de gebruikte artikelsoort. 

• Men kan bepalen hoe de verkoopprijzen moeten berekend worden en op 

hoeveel decimalen deze prijzen automatisch moeten afgerond worden. 

• Het gewicht en het aantal eenheden per verpakking. 

• Een code ‘Maandtabel’ : men kan per artikel bepalen of er een maandtabel 

moet bijgehouden worden waarin de omzet, het verkochte aantal en de 

verkoopfrequentie genoteerd staan. 

• Men kan eveneens per artikel bepalen of iedere voorraadbeweging in detail 

moet bijgehouden worden of enkel het voorraadsaldo en de laatste 

aankoopprijs en –datum. 
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ARTIKELPRIJZEN 

Wat betreft de prijzenstructuur van de artikels zijn in Lucas ® momenteel de 

volgende mogelijkheden voorzien : 
• Van ieder product wordt de laatste aankoopprijs en de laatste 

aankoopdatum bijgehouden. 

• Men kan een basisprijs invoeren waarbij een coëfficiënt hoort om de 

eerste verkoopprijs te berekenen. 

• U beschikt over max. 8 verschillende prijslijsten met verkoopprijzen. 

• De eenheidsprijzen uit deze prijslijsten kunnen toegepast worden volgens 

de prijscategorie van de klant of naargelang de ingegeven 

afnamehoeveelheid. 

• Per artikel kan men de verschillende verkoopprijzen zelf berekenen en 

invullen of men kan de computer het prijzenblad automatisch laten 

uitrekenen. 

• De bekomen prijzen zullen steeds bij het ingeven van kastickets, 

bestellingen en facturen voorgesteld worden, maar kunnen alsnog aangepast 

worden. 

• Naast een vast percentage handelskorting op het totale factuurbedrag, 

kan men iedere klant een afzonderlijke kortingspercentage of 

kortingsbedrag toekennen per artikel. Alsook een vast kortingspercentage 

per artikelgroep. 

• Deze korting wordt tijdens het invoeren van bestellingen, leveringen en 

facturen voorgesteld als een lijnkorting, maar blijft steeds aanpasbaar. 

• Hierbij werden ook cascadekortingen voorzien (bvb - 20% voor een 

installateur van sanitair en - 5% afhaalkorting = - 20% - 5%, wat niet 

hetzelfde is als - 25%)  
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ARTIKELPRIJZEN (vervolg) 

• Men kan iedere klant, per artikel een voorkeurprijs geven, d.i. een 

afgesproken prijs die niet in de prijslijst staat. 

• Dit noemen we een speciale prijs per datum (bvb een contractprijs). 

• Zowel tijdens de facturatie als bij het printen van gepersonaliseerde 

prijslijsten hebben deze speciale prijzen steeds voorrang op de normale 

verkoopprijzen overeenkomstig de prijslijst van de klant of het 

leveringsadres. 

• Als een klant of een leveringsadres, voor een bepaald artikel, een speciale 

prijs heeft en dit artikel behoort tot een artikelgroep waarop een 

procentuele korting voorzien is, dan kan U deze korting met de speciale 

prijs combineren. 

• Ook werden er promotieprijzen (van datum … tot datum …) en aangepaste 

lijsten voorzien. 

 

SAMENGESTELDE ARTIKELS 

Na het ingeven van de artikelgegevens, kan men tussen verschillende artikels een 

kwantitatief verband leggen, met name tussen een eindfabrikaat en de 

benodigde grondstoffen, halffabrikaten, hulpproducten en de 

verpakkingsbenodigdheden. 

In het relatiecijfer wordt dan uitgedrukt hoeveel er van een bepaald 

hulpproduct in het zgn. hoofdartikel vervat zit. 

Op deze wijze kan men door het factureren van een hoofdartikel toch de 

voorraad van de componenten aanpassen, zonder dat men hiervoor speciaal het 

detail op de factuur hoeft te vermelden of zonder dat hiervoor de stocksituatie 

apart moet aangepast worden. 
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INVOEREN van vaste gegevens 

Onder het menu ‘Invoeren’ valt niet alleen het aanmaken van klanten en 

leveranciers maar ook leveringsadressen, vertegenwoordigers en prospecten. 

M.a.w. alle relaties die voor een firma van commercieel belang zijn vindt men 

hier. 

De bijgevoegde computerschermen verduidelijken dat bij het invoeren, alle 

personalia een identiek deel hebben waarin o.a. het nummer en de oproepcode, de 

naam en het adres, telefoon en fax kunnen ingegeven worden, maar waarbij – 

afhankelijk van de soort – in één of meerdere bijkomende schermen, specifieke 

informatie voor o.a. boekhouding en facturatie kan ingevuld worden : 

 

BOEKHOUDING (klanten en leveranciers) 
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• Zowel voor klanten als voor leveranciers worden o.a. de volgende gegevens 

opgevraagd : 

• BTW-nummer en –stelsel, banknummer, betalingstermijn,… 

• Aan elke leverancier kunnen 5 tegenrekeningen gekoppeld worden en een 

boekingscode voor het automatisch uitventileren van de aankoopfacturen. 

• Per klant kan U bvb aanduiden of er rappels dienen verstuurd te worden of 

niet. 

 

FACTUURGEGEVENS (klanten en leveringsadressen) 

 

 

Naast de algemene gegevens wordt van de klanten en de leveringsadressen in ook 
informatie bijgehouden die meer betrekking heeft op de verkoopsadministratie 

Lucas ® in het bijzonder : 
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• U beschikt over twee selectiesleutels om een onderscheid te maken tussen 

al uw klanten en leveringsadressen : per klantengroep en per 

vertegenwoordiger. 

• Naast de activiteit, de sluitingsdag en de zone, kan U per klant en per 

leveringsadres een vaste tekstclausule ingeven en apart de facturatie 

werkwijze bepalen, bvb rechtstreekse of verzamelfacturatie, 

groepsfacturatie, aantal exemplaren, prijzen op leverbons of niet, enz…. 

• Ook de artikelomschrijving en het prijslijstnummer kunnen per klant en 

per leveringsadres vastgelegd worden. 

• U kan in de klantenfiche een kredietlimiet, een percentage handelskorting 

en een korting kontante betaling invoeren. 

• Tevens zijn er 2 reservevelden voorzien voor het meegeven van een 

geheugensteuntje, maar waarop, evengoed bepaalde testen kunnen 

geprogrammeerd worden m.b.t. de factuurlay-out. 

 

VERTEGENWOORDIGERS 
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INFOFICHES en PROSPECTEN 

 

Voor klanten, leveringsadressen, leveranciers, vertegenwoordigers en prospecten 

kunnen er aparte infofiches worden bijgehouden (32 lijnen van 50 karakters) 

waarvan de titeltjes van de infovelden vrij te bepalen zijn, bvb telexnummer, 

meerdere telefoon- of binnenpostnummers, contactpersonen, EEG-nummer, 

vrijstellingsnummer, eerste bestelling, wegbeschrijving, beschrijving relatie, 

concurrentie, opmerkingen, enz… waardoor U beschikt over een beperkt 

databeheer. 
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GEGEVENS opvragen 

Overal in het pakket kan een soort bureelhulp opgeroepen worden, bestaande uit: 

 

• Een telefoonboekje waarmee U op een snelle manier het telefoon- en 

faxnummer van zowel een klant, als van een leverancier, leveringsadres, 

vertegenwoordiger of prospect kan opzoeken. 

• Een rekenmachine met de meest elementaire rekenfuncties. 

 

ARTIKELS 
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GEGEVENS opvragen (vervolg) 

Via het artikelnummer, de alfacode, de barcode of de bestelreferentie van de 

leverancier kunnen in een afzonderlijk programma de producten met al de 

bijbehorende informatie in gedetailleerde vorm opgeroepen worden. 

 

Met een speciaal daartoe voorziene toets kan U van elke opvraging, rechtstreeks 

de overeenkomstige lijst printen zonder daarvoor het scherm te moeten 

verlaten. 

 

• Zo kan U een lijst oproepen (en afdrukken) van de overige artikels uit 

dezelfde artikelgroep. 

• U heeft een compleet overzicht van de voorraadsituatie met de bestelde 

en de beschikbare hoeveelheden, waardebepalingen, historisch overzicht en 

verdeling per magazijn. 

• Een opsomming van de klanten/leveringsadressen waarvoor het product in 

bestelling is. 

• De volledige leveranciersfiche. 

• Een volledige prijslijst en eventueel de promotieprijs en de 

promotieperiode. 

• Vanuit het opvragingscherm kan U rechtstreeks de maandtabellen 

opvragen, die U een overzicht geven van de omzet per maand, het 

verkochte aantal en de verkoopfrequentie. 

• Hierbij wordt het lopende jaar vergeleken met de twee vorige jaren. 

 

 

 

 



 
ALLBIZ bvba, Steenweg 11, 9890 Gavere, tel. 09/356.86.40, fax 09/356.96.85 

www.allbiz.be - email : allbiz.lucas@skynet.be   

Lucas ® 
 

 

GEGEVENS opvragen (vervolg) 

• Bovendien beschikt U over gecumuleerde of gedetailleerde statistieken 

per klantengroep, per klant en per vertegenwoordiger. 

 

PERSONALIA 

 
U kan afzonderlijk alle informatie opvragen van klanten en leveringsadressen, 
leveranciers, vertegenwoordigers en prospecten. 
 
Bij de programmatie zijn we immers uitgegaan van de vraag “Wat wil ik weten 
wanneer ik met een klant of een leverancier een telefoongesprek voer?”. 
 
Het antwoord is zeer simpel : alles. 
 
Inderdaad, wat is er tijdens een commercieel gesprek met een klant belangrijker 
dan snel en gevat het gesprek te kunnen ondersteunen met de nodige informatie? 
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GEGEVENS opvragen (vervolg) 

Daarom kan U rechtstreeks vanuit dit scherm o.a. de volgende informatie 

opvragen en afdrukken : 

 

• Een lijst met alle andere klanten uit dezelfde klantengroep. 

• Een overzicht van de bestellingen en leveringen 

• Een lijst met de onbetaalde facturen 

• Een detaillijst van de verstuurde rekeninguittreksels en rappels. 

• Het infoblad waarop U eender welke inlichtingen kan vermelden. 

• Naast een opsomming van zijn speciale prijzen en kortingsgroepen, 

beschikt U over een prijslijst met de voor die klant van toepassing zijnde 

netto prijzen. 

• Hierbij kan U dan nog eens zijn maandtabellen visualiseren/printen en zijn 

artikel- en groepsstatistiek. 
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LIJSTEN 

Buiten de afdrukken die U rechtstreeks vanuit de opvraagprogramma’s kan doen, 

beschikt U in een apart onderdeel van het hoofdscherm over nog meer lijsten : 

 

Speciale aandacht werd besteed aan de prijslijsten, volgens ons één van de 

meest gebruikte gegevens in een zaak. 
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VOORRAADBEHEER 

De basisversie van Lucas ® kan uitgebreid worden met een eenvoudig 

voorraadbeheer of met een doorgedreven stockopvolging per magazijn met 
detaillijnen. 
 
Dit wil zeggen dat de computer niet alleen een eenvoudig voorraadsaldo gaat 
bijhouden, maar dat U bovendien per artikel elke stockbeweging in detail kan 
volgen. 
 
Verder beschikt U over eenvoudige inventarislijsten waarbij de voorraad 
gewaardeerd wordt aan de hand van de laatste aankoopprijs, inventarislijsten 
met een stockvalorisatie op basis van de historiek, een controlelijst voor 
steekproeven, stocklijsten met verdeling per magazijn en ratio’s, besteladviezen 
per leverancier op basis van de minimumstock, artikeletiketten van de inkomende 
stock, enz… 
 
Indien U gebruik maakt van de besteladministratie kan U eveneens een lijst van 
de actuele, de beschikbare en de gereserveerde voorraad afdrukken. 
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STATISTIEKEN 

Een andere module waarmee de basisversie van Lucas ® kan uitgebreid 

worden, zijn de statistieken. 
 
Bij de verwerking van de kasticketten en facturen worden hiervoor automatisch 
de statistische gegevens weggeschreven op de overeenkomstige fiches. 
 
Deze kunnen dan achteraf op zeer eenvoudige en snelle wijze weer opgevraagd 
en geprint worden; zowel huidig als vorig jaar. 
 
Het volgend scherm toont de verschillende mogelijke statistieken : 
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STATISTIEKEN (vervolg) 

Hieronder volgen enkele voorbeelden. 

De eerste 2 schermen zijn een voorbeeld van klantenstatistieken. Per klant 

kunnen de verkochte artikels opgevraagd worden met als detail de bijhorende 

documenten. 
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STATISTIEKEN (vervolg) 

 

Een andere optie toont alle klanten die een bepaald artikel gekocht hebben : 

 

 

 

Lucas ® wordt nog steeds uitgebreid, dus ook deze brochure wordt 

voortdurend bijgewerkt.  Wilt u een volledig overzicht betreffende de 

mogelijkheden, aarzel dan niet en maak een afspraak voor een demonstratie. 

Telefonisch, per fax of via e-mail  : u vindt de nodige gegevens onderaan iedere 

pagina. 


