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1.0

Installeren

De installatie van de bedrijfsmonitor gebeurd online door TFC-Services. Na de installatie wordt
u op gang geholpen om de inrichting en invulling van de bedrijfsmonitor te starten.

2.0

Om te beginnen

Na het opstarten van het programma TFC- Software komt u in het startscherm.
Boven in de systeembalk vindt u de knoppen voor de diverse toepassingen.
Op het basisscherm vindt u de modules welke TFC heeft ontwikkeld en beschikbaar zijn voor
de klanten. Wanneer u op één van deze buttons klikt, dan komt u in het onderliggende programma. Indien u voor 1 of meerdere programma’s een licentie heeft dan is de tekst helder
blauw gekleurd. In onderstaand voorbeeld is er dus geen licentie op de webwinkel module.

Figuur 1: het startscherm

2.1

Bedrijfsmonitor

Figuur 2: Systeembalk

In de blauwe balk boven in uw scherm ziet u de huidige versie van uw software. In dit voorbeeld
is op uw computer de versie 15.2.1. geïnstalleerd. Op de website van TFC-Services onder de
rubriek “download” ziet u altijd het laatste versienummer staan van de TFC-Software. Deze
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moet dus corresponderen met uw versienummer. Indien dit niet het geval is dan moet u de
update downloaden.
Onder de blauwe balk ziet u de grijze systeembalk staan met de diverse knoppen van de hoofdgroepen. Onder deze hoofdgroepen staan weer diverse subfuncties die voor u belangrijk kunnen
zijn. Hieronder geven we nu een uitleg van de diverse functies.

Figuur 2: wachtwoord instellen

Wachtwoord instellen: U kunt uw bedrijfsmonitor beveiligen voor onbevoegden door een
wachtwoord in te stellen. De eerste keer hoeft u geen oud wachtwoord in te vullen maar kunt u
direct in het vak “nieuw wachtwoord” een woord, getal of combinatie invullen. Wanneer u het
wachtwoord wilt wijzigen moet u eerst het oude wachtwoord intypen en daarna een nieuw
wachtwoord invoeren. Wanneer u de bedrijfsmonitor opnieuw opstart vraagt het programma
automatisch om eerst een wachtwoord in te vullen. U heeft de keuze om de gehele TFC-Software te beveiligen of alleen de bedrijfsmonitor. Zo kan uw personeel bijvoorbeeld wel in het
prijskaarten of kassakoppeling programma komen maar is de bedrijfsmonitor afgeschermd.
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2.2

Openingsscherm bedrijfsmonitor

In dit deel behandelen we de onderliggende subfuncties. Wanneer u de bedrijfsmonitor opent
start deze altijd met de button “Periodieke verwerking” omdat deze button het meest wordt
gebruikt.

Figuur 3: Openingsscherm bedrijfsmonitor

Rechts in het scherm staan de submenu’s. In dit voorbeeld zijn dat: boeken variabele gegevens,
boeken inkoopfacturen en inlezen van omzetten. Wanneer u een kassakoppeling heeft van TFCServices worden de verkoopgegevens automatisch doorgezet naar de bedrijfsmonitor. We komen hier later in deze gebruikswijzer nog op terug.
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2.3

Onderhoudsscherm bedrijfsmonitor

Figuur 4: button onderhoud

houd leveranciers

Leveranciers: Onder deze button
kunt u een leveranciersbestand
aanmaken voor uw inkoopboek. U
klikt eerst met uw linker muisknop
op ‘Nieuw’ en vervolgens vult u de
gegevens in van de leverancier.
Elke leverancier heeft een uniek
nummer. Als het nummer al in gebruik is krijgt u daarvan een melding en moet u een ander nummer
toekennen. Wanneer u niet weet
welke nummers al in gebruik zijn
dan kunt u klikken op “zoeken” en
ziet u alle nummers met de betreffende gegevens van Figuur5: onderde leveranciers. Wilt u een leverancier verwijderen

dan klikt u op de knop ‘Verwijderen.’

6 van 37

Klanten: Net zoals bij leveranciers kunt u ook een bestand aanmaken met klanten. De werking
is gelijk aan het scherm van de
leveranciers. Dit klantenbestand
wordt gebruikt om de overige
omzet bij het boeken van de
weekgegevens op klantniveau te
kunnen registreren. U kunt dan
later een compleet overzicht uitdraaien van de leveringen aan
derden, gespecificeerd per klant
en getotaliseerd
Figuur6: onderhoud klanten

tot en met de periode waarin u heeft geboekt.

Kassagroepen: Hier vult u de
door uw gebruikte hoofdgroepen in. U kunt er in de bedrijfsmonitor namelijk voor kiezen
om:
a. Een totaalomzet invullen.
b. Omzet op groepsniveau.
Wij adviseren u om altijd voor
de gespecificeerde optie te kiezen dus op hoofdgroep niveau.
Indien u een kassakoppeling
heeft van TFC dan worden de
doorgeboekte omzetten altijd op
hoofdgroep niveau ingelezen
Figuur7: onderhoud kassagroepen

en daardoor worden op de overzichten ook de omzetaandelen zichtbaar.
.
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Figuur8: jaarbudget vastleggen

Jaarbudget vastleggen: 1 keer per jaar kunt u zelf of samen met uw adviseur een jaarbudget
opstellen voor het nieuwe boekjaar. Onder de diverse groepen waar een
teken achterstaat
worden de hoofdgroep ‘kosten’ verder gespecificeerd. Tussentijdse wijzigen in het jaarbudget
moet u alleen doorvoeren wanneer er grote wijzigingen hebben plaatsgevonden. U kunt dan in
overleg met uw adviseur het budget wijzigen.
Linkerzijde jaarbudget:

Aan de linkerzijde vult u de gevraagde gegevens in. Bij het uurloon ondernemer vult u standaard 30 euro per uur in. Wanneer u
een filiaalhouder heeft dan vult u zijn loonkosten niet in bij de
personeelskosten maar boekt u deze als ondernemer. De loonkosten zijn dan zijn of haar brutoloon per uur x 1.41 voor de kostenopslag naar kostprijsloon. (voorbeeld: brutoloon = 20,50 x 1.41 =
28,91 kostprijs loon). Bij de gewerkte uren vult u de weekuren in
van uzelf of de filiaalhouder. Deze kunnen maximaal 50 uur per
week bedragen (dit zijn uren die daadwerkelijk t.b.v. de omzet
worden gemaakt.). Andere uren worden vaak besteed aan administratie, inkoop etc. en worden niet meegeteld in de arbeidsproductiviteit. Werkt u minder dan 50 uur dan vult u de werkelijk
gemaakte uren per week in. LET OP! Het gaat om de gemiddelde
weekuren op jaarbasis dus deze worden niet elke keer gewijzigd.
Figuur9:linkerzijde jaarbudget vastleggen
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Dezelfde procedure doet u bij uw meewerkende partner. Zijn of haar uren zijn alleen de uren
die diegene daadwerkelijk besteedt in de winkel of werkplaats. Het uurloon van de meewerkende partner kunt u instellen op 15 euro per uur. Administratie-uren worden dus niet meegeteld
maar worden in de administratiekosten als ‘vergoeding’ opgenomen.
Bij het Btw percentage vult u gewoonlijk 6 % in. Wanneer echter een flink deel van de omzet
bestaat uit 21% goederen dan zult u het gemiddelde van dit percentage moeten verhogen naar
bijvoorbeeld 6,5 of 7 % naar gelang het 21 procent omzetaandeel. Wij adviseren u dit in overleg
met uw boekhouder of accountant te doen.
Rechterzijde jaarbudget:

Aan de rechterzijde kunt u alle
gegevens gespecificeerd invullen. LET OP! open altijd bij elk
onderdeel het
teken. Daarna
kunt u alle gegevens invullen.

Figuur10:rechterzijde jaarbudget vastleggen
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Specificatie omzet: U kunt uw omzet van de
winkel gespecificeerd budgetteren. De
gegevens hiervoor haalt u uit de cijfers vanuit
de historie. Omdat we werken met 13 perioden
van 4 weken (52 weken per jaar) kunt u de
gebudgetteerde jaaromzet onderverdelen in
omzetblokken. Per blok geeft u een te behalen
omzetpercentage op.
In het voorbeeld van fig. 14 ziet u dat we de
percentages voor periode 1 en 2 hebben gezet
op 6.1 % en voor periode 3 op 7,5 % enz. Uiteindelijk moet de totaalomzet wel uitkomen op
100 %. Het 2e jaar kunt u dit al veel beter finetunen omdat u dan de periodeaandelen van
het vorige jaar als leidraad kunt gebruiken. De
percentages per periode in dit voorbeeld geven
een indicatie.
Figuur11: Omzetspecificatie

.
Specificatie kosten: Ook de kosten in de
hoofdgroepen worden weer gespecificeerd.
Dit gebeurt voor de hele branche met eenzelfde specificatie zodat de cijfers met uw
collega’s goed zijn te vergelijken. Ook hier
hebt u de mogelijkheid om de kosten per periode middels een percentage te laten varieren, dat is maar op enkele hoofdgroepen van
toepassing en deze mogelijkheid wordt dus
meestal niet gebruikt. Alleen bij de hoofdgroep ‘loonkosten’ kan het voorkomen dat bij
een seizoenbedrijf de kosten per periode worden gebudgetteerd in niet-gelijke percentages.

Figuur12: kostenspecificatie

LET OP! Omdat bijna alle klanten die de bedrijfsmonitor gebruiken ook meedoen in de benchmark is het belangrijk dat de kosten in de juiste groepen ingevuld worden. Daarom vragen
wij iedereen zich aan de indeling te houden zoals getoond in de schermen op de volgende pagina’s.
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Scherm loonkosten:

Figuur13: loonkosten

Het scherm voor de loonkosten is geheel vernieuwd. Het scherm is uitgebreid met meer posities
zodat nu ruimte is voor 40 personeelsleden. Ook wordt de omrekeningsfactor naar
kostprijsloon automatisch omgerekend.
Kolom 1:
Hierin komen de namen van de personeelsleden met voor en achternaam om vergissingen met
dubbele namen te voorkomen (in voorbeeld niet gedaan om privacy reden).

Kolom 2:
Hier vult u de bruto uurlonen in van het betreffende personeelslid.

Kolom 3:
Hierin kiest u met het keuzemenu wat voor type dienstverband het betreft.
- V staat voor vast contract
- O staat voor oproepkracht
- P staat voor payrol loner
Indien u de juiste letter heeft ingevuld zal het programma automatisch er de juiste kostenopslag
achter zetten om tot een berekening voor kostprijsloon te komen.
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Kolom 4:
Hier vult u het jaarloon in van het betreffende personeelslid. LET OP!
- Wanneer u een periodeloon heeft van 4 weken dan neemt u het bruto periode bedrag
van de loonstrook en vermenigvuldigd u dit maal 13.
- Wanneer u per maand uitbetaalt dan neemt u het bruto periode bedrag van de loonstrook
en vermenigvuldigd u dit maal 12.

Kolom 5 en 6:
Deze worden automatisch door het programma ingevuld.
Wanneer alles correct is ingevuld kunt u op de knop
volgende schermen.

klikken en verder gaan met de

Belangrijke opmerking:
In periode 1 van elk boekjaar moeten de budgetwijziging doorgevoerd worden. Als dit wordt
vergeten zullen de gegevens van het voorgaande jaar blijven staan en worden de wijzigingen
die u heeft aangebracht niet doorberekend. U moet dan handmatig het loonscherm in periode 1
weer gaan aanpassen.

Scherm Huisvestingskosten:
De containerkosten worden
vaak bij de algemene kosten
geplaatst maar wij verzoeken
u deze bij de huisvestingskosten op te nemen. Onderhoud
en assurantie betreft alleen de
kosten die gemaakt worden
voor het pand zelf en het onderhoud buitenom. Indien u in
een huurpand zit zal dit
meestal door de verhuurder
worden geregeld.

Figuur14: huisvestingskosten
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Scherm Energiekosten:
Indien mogelijk deze gesplitst invullen, anders een
totaalbedrag zoals in
figuur 15.

Figuur15: Energiekosten

Verpakkingskosten

Figuur16: Verpakkingskosten

LET OP! De verpakkingskosten behoren niet bij de inkopen maar bij de kosten. Alleen verpakkingen die onderdeel zijn van een product (bijvoorbeeld kunstdarmen etc.) vallen onder inkopen. Om uw verpakkingskosten te achterhalen kunt u het beste het jaaroverzicht van het voorgaande jaar raadplegen. Houdt ook rekening met eventuele grote voorraden aan tasjes e.d. Verhoog of verlaag in het blokje % net zolang tot u het bedrag benadert. Bij tussentijdse verhoging
van de omzet stijgen de verpakkingskosten automatisch mee omdat ze in procenten van de
omzet worden berekend.
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Scherm Reclamekosten:
Indien mogelijk deze gesplitst invullen, anders een totaalbedrag zoals in figuur 17.

Figuur17: Reclamekosten

Scherm Autokosten:
Indien mogelijk deze gesplitst invullen, anders een totaalbedrag. Bij privégebruik het bedrag invullen wat door
uw accountant of boekhouder wordt
opgegeven. Bij onderhoud moet u een
inschatting maken van de te verwachte
kosten voor het lopende jaar zoals banden, uitlaat, accu etc.

Figuur18: Autokosten
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Algemene kosten: Dit is vaak een rubriek waar alle kosten worden geboekt die niet in een van de andere
categorieën kunnen worden geplaatst. De meeste posten in dit
voorbeeld spreken voor zich. Bij de
‘overige personeelskosten’ (zie regel 8) nog even de opmerking dat
reiskostenvergoedingen, kleding en
kantinekosten bij deze kostenpost
moeten worden geplaatst. In het
scherm loonkosten komen dus alleen de zuivere loonkosten (loonstrook).

Figuur19: Algemene kosten

Bankkosten: Dit scherm spreekt voor
zich. Wij willen u er wel op wijzen dat
aflossingen van leningen hier niet
thuishoren omdat het geen kosten zijn.
Alleen de betaalde rente over een lening wordt hier geboekt.

Figuur20: Rente en bankkosten
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Afschrijvingen: Vul hier de afschrijvingen in van bijvoorbeeld
het bedrijfspand en vervoersmiddelen.

Figuur21: Afschrijvingen

2.4

Jaarbudget scherm bedrijfsmonitor

Jaarbudget overzicht: Nadat u het budget heeft ingevuld kunt u door op de button “totaaloverzicht” te klikken een uitdraai op scherm of papier bekijken. Hierop worden alle kostenposten
en doelstellingen zichtbaar in 1 overzicht. Onderaan het overzicht ziet u het te verwachte budgetresultaat. U kunt altijd weer terug naar de invulschermen door te klikken op de knop “wijzigen” wanneer u naar aanleiding van het overzicht diverse posten wilt aanpassen. Zo kunt u
bijvoorbeeld bekijken wat het budgetresultaat zal zijn wanneer u de marge met 1% gaat verhogen of verlagen. Wanneer het nettoresultaat onvoldoende is zult u eerst het percentage van de
diverse posten moeten raadplegen waar u te hoog in de kosten zit. Daarom is het zo van belang
dat dezelfde kostenindeling gehanteerd wordt door de ondernemers, vooral bij deelname aan de
benchmark. Zo kunnen we in de toekomst ook de gemiddelden van energie, verpakking etc.
vergelijken. Uiteindelijk moet de doelstelling zijn de normbeloning te behalen plus nog een
stukje overschot voor latere (duurder geworden) vervanging van uw inventaris etc.
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Figuur22: Budgetoverzicht

In dit voorbeeld ziet u dat het budgetresultaat 66.978 geprognotiseerd zal zijn. De normbeloning
voor uw partner en uzelf had echter 85.800 moeten zijn. Dit is een mix van de gewerkte uren
van u en uw partner maal de uurlonen. (Zie figuur 10 ). Het gemiddelde uurloon voor u beiden
had € 27,50 moeten zijn maar bedraagt in dit voorbeeld € 21,47. De oorzaak hiervan moet
gevonden worden in de bovenstaande kosten of te lage brutomarge. Ook zou het een aanwijsbare oorzaak kunnen zijn wanneer u bijvoorbeeld hoge afschrijvingen heeft (fiscale redenen).

Periodebudget overzicht:
Hierop kunt u zien hoe de netto resultaatontwikkeling per periode is. Doordat u de jaaromzet
procentueel heeft gesplitst in 13 ongelijke perioden krijgt u een veel beter beeld welke perioden
verliesgevend zijn. Vaak zien we in de eerste drie perioden verliezen omdat met hetzelfde personeelsbestand een lage omzet per periode wordt gedraaid. Bijvoorbeeld door meer te werken
met oproepkrachten en een gerichte planning van vrije- en vakantiedagen opnemen kan het
nettoresultaat opkrikken. Hier kan dus door de ondernemer zelf op gestuurd worden.
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Figuur23: periodebudget overzicht

Het budget wordt gemaakt als doelstelling voor het lopende jaar. Samen met uw adviseur weet
u dus al in het begin van het jaar waar de knelpunten van de diverse kostenposten gaan liggen
en waar u zo mogelijk verbeteringen kunt nastreven. Lopende het boekjaar kunt u zien of de
doelstellingen ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Zo nodig kunt u bijtijds ingrijpen of
eventueel externe adviseurs inhuren om u te laten adviseren over het te voeren beleid. U moet
nu alleen nog het gewijzigde budget doorvoeren.
Wijzigingen budget doorvoeren
Wanneer u het budget volledig heeft ingevuld
moet u de aangepaste bedragen doorvoeren zodat in het nieuwe jaar met het aangepaste budget wordt gerekend.
Wanneer u op de button ‘wijzigingen budget
doorvoeren’ in het hoofdscherm van het menu
‘Onderhoud’ klikt kunt u alle vakjes aanvinken
en klikken op aanpassen. Per rubriek moet u
telkens op aanpassen klikken totdat alle rubrieken zijn aangepast. Daarna kunt u rechtsboven
met het kruisje dit scherm weer afsluiten. LET
OP! Het doorvoeren moet gebeuren voordat u
week 1 gaat invullen anders zal het programma
het budget van het voorgaande jaar gebruiken.

Figuur24: budget doorvoeren
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Indien u tussentijds in het jaar grote investeringen doet zoals bijvoorbeeld een verbouwing dan
kunt u het budget aanpassen in de periode waarin dat gebeurt. Bij een verbouwing zijn dat
bijvoorbeeld de afschrijvingen en eventueel bankkosten (lening). Vindt een verbouwing bijvoorbeeld in juni plaats dan zet u bovenin periode van 6 tot en met 13 en u vinkt alleen de
hokjes afschrijvingen en rente aan. Vervolgens klikt u weer op aanpassen en sluit daarna het
scherm af door het kruisje rechtsboven aan te klikken.

Kopiëren budget naar nieuw boekjaar:
Met deze button in het hoofdscherm
van het menu ‘Onderhoud’ kunt u het
budget van het voorgaande jaar doorzetten naar het nieuwe jaar. Dit werkt
efficiënt omdat u alle posten al heeft
benoemd en alleen de bedragen moet
aanpassen. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld inflatiecorrectie door te berekenen of gewijzigde kostenposten aan te
passen.
Figuur25: kopiëren budget

Button Stamgegevens: Alleen te gebruiken door systeembeheerder. (Is geblokkeerd)

3.0

Periodieke verwerking

Rechts in het scherm staan de submenu’s. In dit voorbeeld zijn dat: boeken variabele gegevens, boeken inkoopfacturen en inlezen van omzetten. Wanneer u de module kassakoppeling
heeft van TFC-Services worden de verkoopgegevens automatisch doorgezet naar de bedrijfsmonitor.
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Figuur26: periodieke verwerking

3.1

Het boeken van variabele gegevens

Na het activeren van deze button komt u in het boeking scherm ‘boeken variabele gegevens.’
Automatisch komt het scherm van de laatst geboekte periode in beeld. Klik vervolgens op ‘boeken’.

Figuur 27: boeken

Er zijn 2 mogelijkheden van boeken t.w. in totalen of gespecificeerd. LET OP! Voor beide
methoden moet u ALTIJD eerst op het
knopje drukken. Daarna opent zich een inboekscherm. Dit moet bij elk boekingsonderdeel gebeuren dus omzet winkel, omzet overige en inkopen. Indien u de totalen rechtstreeks in het vak zet zal later na opening van het
teken de
waarden weer op 0 staan. Wanneer u een kassakoppeling heeft zullen de gegevens automatisch op de juiste manier zijn geboekt. De groene vakjes kunt u daar niet invullen want deze
staan geblokkeerd. Deze kunt u pas invullen wanneer het scherm achter het
is geopend.
(zie voorbeeld invulbalk hieronder

Figuur 28 : totaal boekingen
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Figuur 29:boeking voorbeeld AGF bedrijf

Figuur 29 laat de boeking zien als het invullen met specificatie hoofdgroepen wordt gedaan. De
cijfers verkrijgt u door aan het eind van de week een Z rapport uit te draaien. Niet alle weegschalen kunnen in het Z rapport de hoofdgroepen laten zien (vooral bij verouderde type weegschalen). U kunt dan alleen maar in de bovenste blauwe regel de totalen invullen. Weet u de
eigen hoofdgroepen niet uit het hoofd dan kunt u op het handje klikken waarna zich een subscherm opent en u daar de groep kunt selecteren. Wanneer de omzet gespecificeerd is ingebracht moet u rechtsboven in de blauwe balk alsnog de klantenaantallen invullen. Nadat alles
is ingevuld klikt u op ‘opslaan.’ U krijgt dan de melding dat het totaal (zie omzet in blauwe
balk die op 0 staat) niet gelijk is. U bevestigd met JA dat u de specificatie wilt overnemen
waarna het totaal specificatie ook boven in het blauwe omzetvakje wordt ingevuld. Daarna klikt
u op de knop ‘opslaan.’
KASSAKOPPELING! Klanten die een kassakoppeling hebben hoeven dit allemaal niet te
doen. Vanuit de weegschaalkoppeling worden bij de knop ‘diversen’ automatisch alle gegevens
die nodig zijn doorgeboekt op specificatie, transacties, kilo’s en klanten. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Mocht u al langer de module weegschaalkoppeling van TFC in gebruik
hebben en op een later moment met de bedrijfsmonitor gaat starten dan kunt u voorgaande jaren
alsnog inboeken.
LET OP! Boek altijd door vanuit de weegschaalkoppeling en NIET vanuit het kassa-opmaakprogramma. De klantenaantallen worden dan niet geboekt. Zie voor doorboeking kassakoppeling. (zie figuur 30)

21 van 37

Figuur 30:Doorboeken vanuit de kassakoppelingsmodule

3.2

Het boeken van overige omzet

Het boeken van overige omzet gaat volgens hetzelfde principe als het boeken van de winkelomzet. Open in het menu ‘periodieke verwerking’ de button ‘boeken inkoopfacturen.’ Altijd
eerst het
openen en daarna kunt u gaan boeken. U kunt gebruik maken van het klantenboek (zie pagina 7). U boekt in overige omzetten alle klanten die betalen met factuur zoals horeca, instellingen etc. Heeft u een klant voor een hele grote barbecue partij die contant in de
winkel komt betalen dan kunt u deze betaling beter niet over de kassa laten lopen maar op factuur. De reden is dat grote contante betalingen de gemiddelde besteding van de klanten te veel
zal beïnvloeden.

3.3

Het boeken van inkopen

Het boeken van inkopen kan op leveranciersniveau per factuur of als totaalbedrag van al uw
inkopen.
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Figuur 31: Boeken inkopen

U kunt de inkopen boeken bij de knop ‘variabele gegevens’ maar u kunt ook rechtstreeks op de
knop ‘boeken inkoopfacturen’ klikken, u komt dan rechtstreeks op het inkoopscherm. Inkopen
worden altijd exclusief Btw ingevuld. U kunt op elk moment de inkopen aanvullen in een al
deels ingevulde week. Open het inkoopboek en kies een betreffende week. Heeft u al wat ingevuld in deze week dan ziet u de boekingen op het scherm terug. U kunt dan nog facturen opnemen voor die week door op het eerste lege invul vak te klikken. De totalen worden automatisch
bijgewerkt en getransporteerd naar het hoofdscherm ‘boeken.’
Weet u de nummers van de leveranciers niet uit het hoofd dan kunt u op het handje klikken
waarna zich een subscherm opent en u daar de gewenste leverancier kunt selecteren. Nadat alles
is ingevuld klikt u op opslaan. U krijgt dan de melding dat het totaal inkopen (zie in blauwe
balk die op 0 staat) niet gelijk is. U bevestigt met JA dat u de specificatie wilt overnemen waarna
de totaalspecificatie ook bovenin in het blauwe inkoopvakje wordt ingevuld. Daarna klikt u op
de knop opslaan.

Figuur 32: kopregel boekingen

Leveranciers toevoegen: Indien u tijdens het boeken van de inkoopfacturen een leverancier
tegenkomt die niet in het bestand staat dan kunt u deze alsnog aanmaken door rechtsboven in
het scherm bij inkopen te klikken op de knop leverancier. U komt dan automatisch in het
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leveranciersbestand. Door te klikken op ‘zoeken’ komt u in een verzamelscherm waar alle leveranciers die al ingebracht zijn staan. U kunt dan kijken welk nummer nog vrij is om de
nieuwe leverancier toe te voegen. Ook de gegevens van de al ingevoerde leveranciers kunt u
te allen tijde wijzigen door op de knop ‘wijzigen’ te klikken en de gegevens aan te passen.
Boeken inkopen:
Voor de benchmark is het noodzakelijk dat u de inkoopgegevens per week invult.
Voorbeeld:
U gaat in week 2 op de maandag de gegevens van week 1 boeken. Alle inkoopfacturen die in
week 1 zijn binnengekomen gaat u dus boeken in week 1, ongeacht of u ze al wel of niet betaald
hebt. Inkopen worden in tegenstelling met de omzetten ALTIJD excl. BTW geboekt.
Onder inkopen verstaan we alle producten die u in de winkel verkoopt incl. branchevreemde
artikelen. Ook grondstoffen die u gebruikt om bijvoorbeeld salades te maken zijn inkopen zoals,
sausen, kruiden etc. Verpakkingen vallen niet onder inkopen maar worden opgenomen als
aparte kostenpost in de begroting. U hebt in uw boekingsscherm weer de keuze uit de eenvoudige methode, direct het totaal van alle inkopen in het blauwe vakje (niet aan te bevelen) of de
gespecificeerde boeking. Beter is het om de inkopen in te vullen op leveranciersniveau zodat u
later een specificatierapport kunt opvragen onder de knop overzichten.

Overzicht inkopen per leverancier: Onder deze knop bevindt zich de verzameloverzichten van
de inkopen die u t/m de periode heeft gedaan. U kunt eerst het gewenste jaartal kiezen en vervolgens klikken op scherm of afdrukken. Bij scherm ziet u een overzicht op het beeldscherm
en bij afdrukken worden de gegevens doorgestuurd naar de printer.

Figuur 33: Overzicht inkopen

U kunt een overzicht uitdraaien op specificatie of op totalen. Op totalen geeft de software procentueel het inkoopaandeel weer per leverancier. Dit overzicht wordt wekelijks gecumuleerd
zodat u aan het eind van het boekjaar een perfect overzicht heeft van al uw inkopen.
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Figuur 34: Overzicht inkopen per leverancier

3.4

Kolom opmerkingen

In de kolom opmerkingen zet u in korte bewoording alles wat de omzet kan beïnvloeden, zowel positief als negatieve zaken worden hier vermeld. Opmerkingen zoals straat opengebroken, slecht weer, goede reclameactie etc. Indien verkoopdagen in een bepaalde week afwijken
is ook dit raadzaam om te vermelden. Week 1 - 2015 heeft bijvoorbeeld minder dagen dan de
1e week 2016. Wanneer u de kengetallen bekijkt heeft u dus gelijk een oorzaak gevonden
wanneer de indexcijfers aangeven dat de omzetindex is gedaald. Door in het kengetallenscherm rechtsboven te switchen tussen de diverse jaren kunt u bij afwijkingen van de indexcijfers per jaar de kolom opmerkingen bekijken of er een vermelding bij staat die u inzicht
kan geven in de oorzaak van een stijgende of dalende index. Wanneer u op het einde van een
periode de laatste kolom opmerkingen heeft ingevuld en u klikt weer op de tab of entertoets,
dan verspringt de cursor vervolgens naar het periodenummer. Het periodenummer wordt door
de software automatisch herkend. Vervolgens klikt u weer op de tab of entertoets en opent
zich automatisch het periode loonscherm.

3.5

Invullen daadwerkelijke loongegevens

Invullen loonstaat: In dit scherm kunt u ook achteraf de gewerkte uren en de uitbetaalde brutolonen invullen. Tijdens het maken van de begroting is in het budget ingevuld wie er aan het
begin van het jaar op de loonlijst staan. De lonen zijn in het budget op jaarbasis opgegeven en
worden afhankelijk van het soort loon vermeerderd met een opslagpercentage voor berekening
naar kostprijsloon. Werknemers met lage loonsubsidies hebben dus een ander opslag percentage dan werknemers met een normaal brutoloon. LET OP! Wanneer u het budget van het
voorgaande jaar overzet naar het lopende jaar (zie pagina 19 figuur 25) zal bij het openen van
het loonscherm in de 1e periode de gegevens komen te staan (zowel namen en lonen) van de
begroting van het afgelopen jaar. Het kan dus voorkomen dat, werknemers die medio vorig jaar
uw bedrijf hebben verlaten, toch weer op dit overzicht staan vermeld. U moet dus altijd in de
1e periode een controle uitvoeren op de namen en de brutosalarissen die u per periode van 4
weken hebt uitbetaald. Om deze problemen te voorkomen kunt u beter eerst het gewijzigde
budget doorvoeren.
Belangrijke opmerking:
Wanneer het budget helemaal is ingevuld moet u voor het einde van periode 1 in het nieuwe
boekjaar de budgetwijziging hebben doorgevoerd. Wanneer u dit niet doet of vergeet dan zal in

25 van 37

periode 1 het budget met de oude gegevens van het voorgaande jaar werken en zullen de wijzigingen die u heeft aangebracht niet worden doorberekent. U moet dan handmatig het loonscherm in periode 1 weer gaan aanpassen. Als alles goed is verlopen kunt u in de 1e periode van
het nieuwe jaar gaan beginnen met de loonkostenboekingen.
U vult eerst de gewerkte uren in per 4 weken. Wanneer parttime en fulltime werknemers in
vaste dienst zijn en bijvoorbeeld snipperdagen of vakantiedagen opnemen dan worden de uren
in mindering gebracht of bij vakantie op 0 gezet terwijl het brutosalaris blijft staan (bedrag
staat ook geblokkeerd). U betaalt namelijk gewoon het salaris door ook tijdens vakanties. Vakantiegeld hoeft u niet te boeken want deze worden doorberekend in de opslag naar kostprijsloon.

Figuur 35: invulscherm uren / lonen

Uw eigen uren en die van de meewerkende partner zijn in de begroting opgenomen en hoeven
dus niet in dit scherm te worden ingevuld maar worden automatisch door het programma in
het juiste scherm gezet.
Controle budgetlonen: Door onder op het scherm te klikken op de knop
“loonbudget” wordt het scherm van de begroting automatisch geopend. ( fig.
36) en ziet u wat de gebudgetteerde loonkosten zijn. U kunt hiermee de werkelijk gemaakte loonkosten per periode altijd vergelijken.
Tip: Ook de maandlonen zijn in dit overzicht omgerekend naar 4 weeks lonen zodat u zelf deze omrekening niet hoeft te maken.

Figuur 36: Controle loonbudget
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Indien de uitbetaalde lonen per periode overeenkomen met het periode kostprijsloon van het
budget dan weet u dat u in de pas loopt met het budget.
Onderste deel van het
boekingsscherm: Zolang u het loonscherm
niet heeft ingevuld zal
het onderste scherm
leeg blijven. Wanneer
u dan week 5 (periode
2) wilt gaan boeken
krijgt u een melding
dat u de gegevens van
periode 1 nog moet invullen.
Figuur 37: scherm periodecijfers

Zodra u de lonen per 4 weken heeft ingevuld en u sluit dit scherm dan worden de lege cellen
door de software automatisch ingevuld. (fig. 48)

Figuur 38: scherm periodecijfers ingevuld

- bij medewerkers de totaal gewerkte uren in de periode (4 weken)
- de uren van ondernemer en partner per periode
- hoofdgroepen kosten 13e gedeelte van het jaarbudget
Uren ondernemer en partner:
De uren van de ondernemer zijn voor alle ondernemers vastgesteld op 50 uur per week ongeacht of u meer uren draait. Deze meer uren worden namelijk niet direct t.b.v. de omzetproductiviteit gemaakt maar meer voor het management etc.. De partner kan voor maximaal 40 uur
per week worden ingezet.

4

Bedrijfsoverzichten:

Wanneer u op de knop overzichten drukt dan ziet u aan de rechterzijde alle overzichten die u
kunt instellen en bekijken of afdrukken.
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Figuur 39: diverse overzichten

4.1

Kengetallen:

Het scherm ‘kengetallen’ opent u door op de button ‘kengetallen’ te drukken in het menu
‘overzichten.’
Instellen overzicht: Kies het jaartal waarvan u een overzicht wil maken. Kies vervolgens t/m
welke periode (maximaal 13 perioden). Druk vervolgens op scherm wanneer u het overzicht
op u monitor wilt zien of druk op printen wanneer u het overzicht gelijk wil printen. Kies
daarna voor het soort overzicht; periodeomzet of prognoseresultaat of grafieken.

Figuur 40: selectie kengetallen

Selecteren periode: U kunt rechtsboven in het scherm een periode selecteren waarvan u de
cijfers wilt zien. Met de pijltjestoets kunt u zowel een periode selecteren en een jaartal.

Figuur 41: selectie kengetallen
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Met de knoppen onderin het scherm kunt u navigeren tussen de periodes. Met de knop scherm
of printer kunt u kiezen hoe u de overzichten wilt bekijken.

Figuur 42: overzicht kengetallen
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Figuur 43: printafdruk selectie kengetallen

Cumulatief overzicht kengetallen: Wanneer u een selectie heeft gemaakt ziet u per periode de
kengetallen.
Voorbeeld: U hebt gekozen om de kengetallen t/m periode 6 uit te printen. Per periode ziet u
de kengetallen en op de laatste pagina staat niet allen de periode tot waar u hebt geselecteerd
maar ook het cumulatief. U kunt een dergelijk overzicht van elk jaar en tot en met elke
periode oproepen door in de kopbalk de betreffende periode in te stellen.
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Prognoseresultaat: Door
te klikken op het tabblad
‘prognoseresultaat’ komt u
in het betreffende scherm.
Dit scherm is geen volledig scherm dus moet u
met de pijltjestoetsen van
boven naar beneden en
van links naar rechts scrollen. Dit heeft te maken
met de diverse resoluties
van de beeldschermen
waardoor het niet mogelijk is het scherm in zijn
geheel te tonen wegens de
grote omvang van dit
overzicht
Figuur 44: printafdruk periodeoverzicht

U kunt voor een duidelijk overzicht beter kiezen voor een scherm of printoverzicht. U ziet dan
alle gegevens op A4 formaat in een totaaloverzicht. (zie figuur 45).

Figuur 45: scherm / printafdruk periodeoverzicht
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4.2

Grafieken:

Grafieken: Door op het tabblad ‘grafieken’ te klikken komt u in een scherm met diverse mogelijkheden. Standaard komt u in het scherm zoals afgebeeld bij figuur 46. U kunt diverse keuzes
maken waarvan u een grafiek wilt zien door het betreffende rondje aan te klikken.

Figuur 46: beginscherm grafieken

Figuur 47: selectiescherm grafieken

Aan de rechterzijde van het selectiescherm kunt u kiezen uit diverse variaties van grafieken.
Hiervan kan geen printafdruk gemaakt worden.
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Wanneer u klikt op de knop
u een groep kunt selecteren.

dan komt u in een 2e scherm waarbij
Figuur 48: selectie groep

Figuur 49: selectiescherm productgroep

Door op het pijltje naast de productgroep te klikken kunt u uit al uw hoofdgroepen een selectie maken. Dit is vooral handig als u wilt weten wat bijvoorbeeld de hoofdgroep maaltijden
heeft gedaan t.o.v. het vorige jaar.

Figuur 50: omzetgrafiek met begroting
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4.3

Overzichten basis:
Dit overzicht geeft u de mogelijkheid om elke gewenste periode te vergelijken met het voorgaande jaar. i.p.v. te kiezen
vanaf week 1 kunt u ook een bepaalde periode kiezen bijv.
van week 21 t/m 28. Wanneer u op scherm kiest dan ziet u
een overzicht van de gekozen periode. Deze methode wordt
vooral gebruikt wanneer u bijvoorbeeld een stempelactie
heeft gehouden in week 21 t/m 28. U ziet dan het effect van
zo’n actie t.o.v. dezelfde periode van het jaar daarvoor waarin
geen actie is gehouden. U ziet de cijfers per week, per 4 weken en het totaal per ingestelde periode met daarbij de indexcijfers. Onder elke periode ziet u een regel met “budget”. Op
deze regel staat wat volgens het budget wat u in het begin van
het jaar heeft gemaakt de omzet, de brutowinst in euro’s en %
zou moeten zijn. Daarnaast staat de afwijking per periode
t.o.v. het gemaakte budget. Wanneer dit negatief is zal dit getal met rode cijfers zijn aangegeven.

Figuur 51: instellen overzicht

Figuur 52: Basis bedrijfsoverzicht
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LET OP! Wanneer u een gebroken periode opgeeft bijv. week 21 t/m 25 dan klopt de afwijking van het budget niet. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat een budget altijd per periode
wordt gemeten. In onderstaand voorbeeld is er maar 1 week van periode 6 (week 25) zichtbaar terwijl het budget voor periode 6 uit 4 weken bestaat. (zie verschil fig. 53)

Figuur 53: Basis bedrijfsoverzicht met index

4.4

Overzichten uitgebreid:

Dit overzicht laat alle cijfers en kengetallen zien t/m de laatste periode. U kunt hier dus niet
per week kiezen maar alleen uit 13 perioden. Helemaal rechts staat het totaal t/m de periode
die is ingevuld. Bij de loonkosten staan de werkelijk gemaakte kostprijslonen en niet de gebudgetteerde. Daaronder staan wèl de gebudgetteerde overige kosten. Verder ziet u het geschatte resultaat en wat dit volgens budget had moeten zijn. Daaronder staan weer alle kengetallen die van belang kunnen zijn om positieve en negatieve ontwikkelingen op te sporen. Indien er op regels een 0 staat dan heeft u deze gegevens niet ingevuld. Indien u bijvoorbeeld
niet per periode de gewerkte uren opgeeft dan blijven de loonkosten per medewerker op nul
staan en kloppen ook de productiviteitscijfers per uur niet meer. Hoe vollediger u de bedrijfsmonitor invult hoe beter de overzichten kunnen worden uitgelezen en hoe zuiverder de kengetallen.
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Vul daarom altijd de gewerkte uren per periode in. Hang in de kantine een overzichtsstaat
waar de personeelsleden elke week hun gewerkte uren invullen dat vergemakkelijkt voor u het
invullen.

Figuur 54: Overzicht uitgebreid

4.5

Overzichten analyse kengetallen:

Op dit overzicht ziet u in een opslag hoe de cijfers en kengetallen zich verhouden tot vorig
jaar en t.o.v. het budget. Het laat zowel in % en € zien wat de afwijkingen zijn. Wanneer u
meedoet aan de benchmark dan krijgt u hier ook de gemiddelde cijfers te zien van uw collega’s. Zo wordt duidelijk zichtbaar waar u voor of achter loopt t.o.v. uw collega’s zodat actie
ondernomen kan worden evt. met hulp van adviseurs. Ondernemers die zijn aangesloten bij de
Keurslager organisatie hebben de mogelijkheid om mee te doen met de benchmark. De gegevens worden door TFC-Services anoniem verwerkt maar dit allen pas nadat u schriftelijk of
per mail toestemming heeft gegeven. De uitkomsten worden op het extranet van de vereniging
gepubliceerd. De gegevens worden automatisch naar onze webserver verzonden wanneer u
het programma sluit. In de toekomst en bij voldoende deelnemers wordt dit ook voor leden
van het VPNL gedaan. Bent u niet aangesloten bij een benchmark dan worden uw cijfers
NIET verzonden maar blijven ze voor individueel gebruik. De groep en landelijke indexen
blijven dan op nul staan (zie figuur 55).
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Figuur 55: Overzicht uitgebreid

5.0

Verzending bedrijfsmonitorgegevens (alleen benchmarkdeelnemers)

Deze knop staat geactiveerd bij benchmarkdeelnemers maar wordt alleen op verzoek van
TFC-Services gebruikt. Voor benchmarkdeelnemers wordt het doorsturen automatisch gedaan
wanneer u de bedrijfsmonitor sluit. In de laatste week van elke periode kunt u het programma
niet afsluiten en krijgt u de melding “EERST NOG DE LONEN EN UREN INVULLEN”
Voor klanten die niet deelnemen aan de benchmark staat deze knop ‘communicatie’ niet
geactiveerd.

5.1

Help

Onder deze kop staat deze gebruikswijzer in PDF formaat en kunt u dus altijd raadplegen of
afdrukken. Onder de knop telefoonnummers staan de gegevens voor contact. Voor de benchmark en/of gebruik van de bedrijfsmonitor altijd het algemene telefoonnummer gebruiken.
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