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

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

 

  ® 

 

 

 

 

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. 

 

Voor de vleessector gaat Lucas ® net dat stapje verder : SANITEL-nummers, 

IVK, administratief recht, traceerbaarheid van lotnummers en doorrekenen 

van GRM ( gespecificeerd risicomateriaal), aan- en verkoopregister.  Er is ook 

een speciale module beschikbaar voor de prijsberekening in slagerijen.  Rekenen 

met kilo’s en met stuks, gewoon BTW-regime, vrijstelling of intracommunautaire 

levering, kortingen, prijsaanpassingen enz… is wel het minste dat men kan 

verwachten van gespecialiseerde software voor de vleesbranche. 

 

Lucas ®  garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en 

etiketteren met EAN-128, verkoopstatistieken, kilo’s aankoop tegenover kilo’s 

verkoop, werken met barcode, maandtabellen die een overzicht geven over de 

omzet per klant, per leverancier, per vertegenwoordiger, per artikel, betalingen 

leveranciers via modem. 

 

Reeds meer dan 12 jaar staat Allbiz garant voor kwaliteit en service. 

Bovendien kan u bij Allbiz terecht voor deskundig advies bij het op punt 

stellen van uw automatisatie, voor persoonlijke opleiding en begeleiding, en voor 

een degelijke dienst na verkoop. 

 

Bij de installatie van Lucas ® wordt 15 uur opleiding bij de klant voorzien 

evenals 6 maanden gratis gebruikscontract.  Dit omvat onbeperkte telefonische 

assistentie tijdens de kantooruren, nieuwe versies en wettelijke wijzigingen.   
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TRACEERBAARHEID IN LUCAS-SOFTWARE VOOR VLEESHANDEL 

 

Beoogd doel van de module traceerbaarheid 

 

Het traceren van loten en of sanitelnummers vanuit de facturen of leverbons 

naar de klanten toe en via deze weg terug te keren naar de ontvangst van deze 

goederen in uw bedrijf. 

 

Receptie van het vlees. 

 

Tijdens of na de receptie van de goederen worden de gegevens hiervan 

ingebracht in de computer. Dit resulteert in een aankoop register voor het I.V.K. 

met volgende gegevens: 

 

• Datum aankoop 

• Leverancier 

• Document 

• Soort vlees 

• Gewicht 

• Lot nummer of sanitelnummer 

• Opmerkingen (vb. Temperatuur / netheid van de wagen .....) 

• Geboortedatum/slachtdatum 

 

 

 
 
 

Indien gewenst bestaat er hier de mogelijkheid om etiketten te drukken . 
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Samenstelling loten. 

 

Voor de verdere interne en of externe verwerking van de aangekochte goederen, 

kan u nu een eigen lotnummer maken en opgeven welke van de aangekochte loten 

voor welk gewicht hierin opgenomen zijn. 

 

• Eigen lotnummer 

• Datum aanmaak lot 

• Aankoop lot of sanitelnum-mer 

• Gewicht 
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Etikettering 

 

De etikettering van uw verwerkt product kan op verschillende wijzen gebeuren. 

Meest aangewezen werkwijze is langs de weegschalen welke u nu reeds gebruikt, 

of via de module etikettering van Lucas-software, welke voor u op maat wordt 

aangepast. 

 

Levering – facturatie 

 

Tijdens het invoeren of aanpassen van leverbons of facturen kan u per 

artikellijn het lot of sanitelnummer invoeren of inscannen via barcode. 

Deze gegevens worden dan later via de bijwerking van de facturatie automatisch 

doorgeboekt naar uw I.V.K. verkoopregister en naar de data bestanden voor de 

traceerbaarheid. 
 
Neerwaartse traceerbaarheid 

 

Mocht er zich een probleem voordoen met een bepaald product, dan kan u via het 

lotnummer, vermeld op uw etiketten en op uw facturen en leverbons onmiddellijk 

traceren welke van uw klanten van dit lot goederen ontvangen hebben. Dit 

gebeurt door simpelweg het lotnummer in te voeren.  

 

U krijgt dan een overzicht met 

 

• Lotnummer 

• Klant 

• Datum  

• Factuurnummer 

• Verkocht product 

• Gewicht 
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Door een van de lijnen aan te duiden krijgt u indien gewenst een overzicht van  

• Datum aanmaak samengesteld lot 

• Gebruikte lotnummers van leveranciers en gewichten 

 

In deze opvraging kan u indien gewenst nog meer gegevens opvragen betreffend 

de aankoop 

• Leverancier 

• Lotnummer 

• Datum aankoop 

• Soort vlees 

• Gewicht 

• Opmerkingen 

 

Opwaartse traceerbaarheid 

 

Wanneer een leverancier u zou vragen een bepaald lot uit het cirquit te halen, 

kan u via het lotnummer van uw leverancier onmiddellijk bepalen in welke van uw 

eigen loten dit product gebruikt is. 
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Controle overzichten 

 

U heeft steeds de mogelijkheid om een overzicht te vragen of te drukken van 

de gebruikte loten voor een bepaalde periode. 

 

 

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

identieke wijze, het is pas bij de afdruk dat het onderscheid gemaakt wordt. 

 

 
 

 

Voor bestelbons, bevestigingen , leverbons, proforma’s, vervoerdocumenten, 

facturen en creditnota’s wordt een layout voorzien naar de keuze van de 

gebruiker. 

 

Verder beschikt u over volgende mogelijkheden : 

� Rechtstreekse invoer of aanpassing van klantenfiches, leveringsadressen 

en artikels 

� Snelle opzoekmogelijkheden 

� Invoeren van de producten via artikelnummer of alfacode, barcode 
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� Per ingegeven artikel heeft u een permanente controle over het aantal in 

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

verpakkingsvolume enz… 

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

tussen het ingegeven aantal en het gefactureerde gewicht in geval van 

stukartikels. 

� Verschillende prijscategorieën bij vaste verkoopprijzen, prijzen incl. of 

ecxl. BTW 

� Promotieprijzen, speciale prijzen, kortingen per artikelgroep, artikel, 

cascadekorting, handelskorting, korting contante betaling. 

 

 

Elke relatie kan voor een firma van commercieel belang zijn.  Daarom moet de 

nodige aandacht geschonken worden aan de gegevens die bijgehouden worden. 

Zo voorziet Lucas ® buiten klanten en leveranciers, ook de mogelijkheid 

leveradressen, vertegenwoordigers en prospecten te beheren. 
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Uiteraard wordt de meeste aandacht besteed aan de klantenfiche : algemene 

gegevens voor de boekhouding, facturatiegegevens voor een correcte factuur.   

Bovendien beschikt de gebruiker over een extra groot tabblad van 32 lijnen, 

waarvoor hij zelf de titels/veldnamen bepaalt. 

 

 

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

eenvoudig in gebruik. 


