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Aanmaken verkooporder 

 

 

 

Stap Actie 

1. Je hebt telefonisch contact met de inkoper van de klant Motormarkt Heidelberg GmbH. 

Hij geeft aan dat hij een aantal motorfietsen wil bestellen. Hiervoor ga je verkooporder 

aanmaken.  

 

Om de ordergegevens vast te leggen open je de transactie voor het aanmaken van een 

verkooporder via het SAP menu. 

 

Dubbelklik op het boomstructuuritem VA01 - Create. 

 

2. Uitleg 
 

Als een klant een bestelling plaatst wordt deze in het systeem als verkooporder 

vastgelegd. Op basis van de soort klantvraag wordt het ordertype bepaald. In het 

voorbeeld van het beschreven proces wordt de verkoop van een configureerbare 

motorfiets vastgelegd te beginnen bij de keuze van het ordertype dat binnen de 

organisatie EPOS Motorcycles hoort bij het proces van de verkoop van configureerbare 

motorfietsen. 

3. Omdat het een standaard order betreft voer je de code OR als ordertype in. 

Het betreft een standaard order. 

 

Typ  bijvoorbeeld "OR" in het veld  Order Type. 

4. Bevestig de invoer. 

 

Druk op [Enter]. 

5. Je vraagt de klant naar zijn klantnummer. Hij geeft aan dat dit 2300 is. 

 

Typ  bijvoorbeeld "2300" in het veld  Sold-To Party. 

6. Je bevestigt opnieuw de invoer. 

 

Druk op [Enter]. 

7. Uitleg 
 

Je ziet meteen dat er een aantal gegevens uit het systeem worden opgehaald zoals o.a. 

de verwachte datum van aflevering. 

 

Vervolgens vraag je de klant wat hij wil bestellen. 

De klant geeft aan dat hij 4 motorfietsen wil bestellen van het type IPEAK-1300. 

 

Op de vraag of het verschillende configuraties betreft geeft de kant aan dat ze alle 4 op 

dezelfde geconfigureerd moeten worden. Dit betekent dat er volstaan kan worden met 

één orderregel. Deze ga je vervolgens invoeren. 
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Stap Actie 

8. Het artikel is een IPEAK-1300.  

 

Typ  bijvoorbeeld "IPEAK-1300"  in het veld  Material. 

9. Het aantal is 4. 

 

Klik in het veld Order Quantity. 

 

10. Het aantal is 4. 

Typ  bijvoorbeeld "4"  in het veld  Order Quantity. 

11. Vervolgens bevestig je weer de invoer. 

 

Druk op [Enter]. 

12. Uitleg 
 

Je bent nu in het scherm waarin de standaardconfiguratie wordt weergegeven en 

waarvan je de aangegeven karakteristieken (rood gekleurd) kunt wijzigen. Daarnaast 

worden een aantal opties weergegeven. 

 

Je noemt de klant de verschillende mogelijkheden op en geeft aan dat de prijs van de 

standaardconfiguratie € 45.673,60 bedraagt exclusief BTW. 

 

De klant geeft aan dat de standaardconfiguratie OK is en dat voor alle 4 de motorfietsen 

de Special saddlebag als extra optie toegevoegd moet worden mits de extra kosten niet 

te hoog zijn. Dit ga je vervolgens controleren. 

13. Selecteer de Special saddlebag als extra optie. 

 

Klik in het veld Special saddlebag. 

 

14. Klik op de knop rechts van het veld Special saddlebag. 

Selecteer de Special saddlebag als extra optie. 

 

15. Selecteer de Special saddlebag als extra optie. 

 

Klik op de optie Select. 

 

16. Selecteer de Special saddlebag als extra optie. 

Bevestig je keuze. 

 

Klik op de knop Continue. 

 

17. Om het resultaat van de wijziging te kunnen zien bevestig je de wijziging. 

 

Klik op de knop Enter. 
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Stap Actie 

18. Uitleg 
 

Je geeft de klant aan dat het bedrag nu € 47.126,60 bedraagt. 

 

De klant vraagt vervolgens wat dan precies het verschil is. Je geeft de klant aan dat je 

dit voor hem op gaat zoeken. 

19. Je gaat daarvoor de prijzen van de  extra opties bekijken. 

 

Klik op de knop Conditions. 

 

20. Je geeft de klant aan dat deze extra optie hem € 363,00 kost per motorfiets, dus in totaal 

€ 1.452,00. 

 

Vervolgens sluit je dit informatiescherm. 

 

Klik op de knop Back. 

 

21. De klant gaat akkoord waarna je terugkeert naar het voorgaande scherm. 

 

Klik op de knop Back. 

 

22. Uitleg 
 

Vervolgens voert het systeem een beschikbaarheidscontrole uit.  

Omdat de producten niet op de ingevoerde leverdatum beschikbaar zijn komt het 

systeem met voorsteldata voor de levering.  

Je geeft de klant aan dat de motorfietsen vanaf 28 oktober geleverd kunnen worden. 

 

Op de vraag van de klant of dit niet eerder kan geef je aan dat deze datum door het 

systeem is berekend als vroegste leverdatum. 

23. De klant gaat ermee akkoord dat alle 4 de motorfietsen op 28 oktober worden geleverd. 

 

Klik op de knop Complete dlv.. 

 

24. Ter controle ga je de schedule lines van de orderregel (item 10) raadplegen 

 

Klik op de knop Tabel - rijselectieknop. 

 

25. Ter controle ga je de schedule lines van de orderregel (item 10) raadplegen 

Klik op de knop Display item details. 

 

26. Ter controle ga je de schedule lines van de orderregel (item 10) raadplegen 

Klik op de tab Schedule lines. 
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Stap Actie 

27. Zoals je ziet is de levering van 4 stuks op 28 oktober 2013 bevestigd. 

Keer terug naar het vorige scherm. 

 

Klik op de knop Back. 

 

28. Uitleg 
 

De order is nu compleet. 

 

De klant vraagt vervolgens of er korting mogelijk is.  

Je geeft aan dat de klant 2% korting krijgt als hij binnen 30 dagen betaalt en zelfs 3% 

als hij binnen 14 dagen betaalt.  

 

De klant vraagt tot slot wat het bedrag wordt inclusief BTW en wat hij aan korting 

krijgt als hij binnen 14 dagen betaalt. 

Dit ga je vervolgens voor hem opzoeken. 

29. Je gaat daarvoor de prijscondities van de order opvragen.  

 

(Omdat er slechts een orderregel is kun je dit ook doen door de prijscondities van deze 

ene regel op te vragen). 

. 

Klik op de menubalk Goto. 

 

30. Je gaat nu de prijscondities opvragen.  

Wijs het menu Header aan. 

31. Je gaat nu de prijscondities opvragen. 

Klik op het menu Conditions. 

 

32. Uitleg 
 

Je geeft aan dat de prijs inclusief BTW € 54.194,44 bedraagt en dat de maximale 

korting van 3% dan € 1.625,83 bedraagt.  

 

De betaling moet dan wel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur binnen zijn 

(zoals in de betalingsconditie is weergegeven). 

33. Nadat je de klant hebt geïnformeerd keer je terug naar het voorgaande scherm. 

 

Klik op de knop Back. 

 

34. De klant is akkoord en wat hem betreft kan de order worden vastgelegd. 

Dit ga je dan ook doen. 

 

Klik op de knop Save. 
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35. Uitleg 
 

Links onderaan het scherm wordt het nummer van de order weergegeven. Je geeft 

vervolgens dit nummer door aan de klant zodat deze dit als referentienummer voor zijn 

opdracht in zijn systeem kan invoeren. 

36. Omdat je vervolgens andere werkzaamheden moet doen sluit je de transactie. 

 

Klik op de knop Back. 

 

37. Omdat je vervolgens andere werkzaamheden moet doen sluit je de transactie. 

 

Klik op de knop Back. 

 

38. De order is vastgelegd. 

Einde van procedure. 

 

 


