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HP - Horti Production 

1. Overview 

Introductie 

Uw volledige bedrijfsvoering in Microsoft Dynamics NAV is nu werkelijkheid geworden. 
Van orderregistratie en partijsamenstelling, tot verzending en facturatie. Met de kracht van het 
ERP systeem van Microsoft, dat zich al meer dan 12 jaar bewijst, beschikt u over alle middelen om 
uw processen te optimaliseren in combinatie met Microsoft Office. Met volledig geïntegreerde 
financiële administratie en rapportage mogelijkheden. 
 
Met deze oplossing worden verkoop, inkoop, productie, planning, orderafhandeling, 
voorraadbeheer, Ritplan, kas/kapindelingen, distributie, facturering en vele andere functies 
eenvoudig beheerst. Tevens biedt deze oplossing de mogelijkheid een koppeling te maken tussen 
verschillende bedrijven, vestigingen en landen.  
 
Alles is gebaseerd op onze succesvolle solutions; Product Uitbreiding, Meerdere bedrijven, 
ReportX, SendX en Tekstuitbreidingen. 
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Overview 

Stamgegevens 

Artikelen worden opgebouwd uit kenmerken, zoals hoofd- en subgroep, ras en zaadvorm. 
 Figure 1 

 

 

Per subgroep of zelfs per artikel kunnen zaaikalenders worden vastgelegd. Er zijn meerdere 
kalenders per subgroep of artikel mogelijk, zodat naast de reguliere kalender ook bijvoorbeeld de 
weeuwenteelt gepland kan worden. 

 Figure 2 
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HP - Horti Production 

Verkooporders 

Verkooporders worden één voor één ingegeven, waarbij aantallen worden omgerekend naar volle 
trays en/of rekken. De afleverweek en –dag worden vastgelegd, waaruit de zaaiweek kan worden 
bepaald. 

 Figure 3 

 
 
De verkooporderregels worden gegroepeerd naar plant, variant en zaaiweek, en omgezet in 
partijen. 
 Figure 4 
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Overview 

Partijen 

De partijen worden gezaaid. Hiervoor kunnen zaailijsten en kapkaarten worden uitgedraaid. 
De locaties in de kas worden vastgelegd bij de partijen. Hierdoor ontstaat inzicht in de kasindeling. 

 Figure 5 

 
 
De productieplanning kan tevens grafisch worden weergegeven. 
 Figure 6 

 
 



 

7 
 
HP - Horti Production 

Behalve partijen uit verkooporders samen te stellen, kunnen ook vrije partijen worden gezaaid en 
geplaatst. Bij het ingeven van verkooporders wordt direct zichtbaar of er vrije voorraad bestaat. 
Hierop kan dan meteen een reservering worden gezet. 
 Figure 7 
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Overview 

Verzending en Facturatie 

De verzending naar klanten kan vooruit worden gepland. Door de capaciteit van de 
transportmiddelen vast te leggen, kan deze optimaal worden benut. Microsoft Dynamics NAV/HP 
voorziet in een koppeling met Ritplan. 

 Figure 8 

 
 
Na de indeling kunnen pickopdrachten worden gegenereerd, gegroepeerd op kaplocatie. Dit maakt 
het pickproces zo efficiënt mogelijk. 
 
Nadat de partijen in de vrachtwagens zijn geladen, en de chauffeurs van alle documenten zijn 
voorzien (vrachtlijst, pakbonnen, CMR’s) kan worden afgeleverd. 
 
Ten slotte zorgt de verzamelfacturering voor een snelle facturatie aan uw klanten. 
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HP - Horti Production 

2. Instellingen/ Setup 
Lees onderstaande door en volg de instructies op als deze van toepassing zijn. 

Navision Partner 

 Deze solution wordt geïntegreerd in een standaard Microsoft Dynamics NAV 5.01 database 
geleverd. 

 Training: 3 dagen. 

 

Systeem Beheerder 

HP Instellingen – Algemeen 
 Figure 9 
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Instellingen/ Setup 

 Figure 10 
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HP - Horti Production 

HP Instellingen – Verkoop 
 Figure 11 

 

HP Instellingen – Magazijn 
 Figure 12 

 
 Figure 13 
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Instellingen/ Setup 

 Figure 14 

 
 Figure 15 

 
 Figure 16 
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HP - Horti Production 

HP Instellingen – Transport 
 Figure 17 
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Informatie 

3. Informatie 

Afhankelijkheden 

 Microsoft Dynamics NAV - AM, Granule 5.805, 6.020, Solution ReportX 

Systeemvereisten 

 Microsoft Dynamics NAV Client 5.01 of hoger. 
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