
Handleiding storneren in PO/PromotionalOffice/TexoOffice 

 

In onderstaande handleiding proberen we zo simpel mogelijk uit te leggen hoe het “storneren” ofwel 

“Rollback” in PO in zijn werk gaat. We gaan er hierbij van uit dat er gebruik wordt gemaakt van de 

voorraadmodule en de adviesbestellijst waarbij je voor meerdere order tegelijk kunt bestellen. 

Het kan natuurlijk gebeuren dat een klant in het order proces aan de bel trekt en een bepaald artikel 

wil cancelen. Of jij zelf of je collega heeft een verkeerd artikel in de order geplaatst waardoor je dit 

wilt corrigeren.  

Een paar feiten op een rij 

- Orders in PO worden van onder naar boven opgebouwd. 

- Als je een order wilt storneren dan zal je “bovenaan” moeten beginnen 

- Als je een pakbon storneert van de goederen die hebt geleverd dan komen de goederen 

weer op voorraad te liggen op de plank waar op ze zijn verzonden 

- Als je stellingen vrijgeeft (om ruimte te maken voor andere artikelen) dan is het niet meer 

mogelijk om die eerdere artikelen terug te nemen op die stelling 

- Artikelen toevoegen in het proces is geen probleem daar hoef je niet voor te storneren 

Werkwijze 

1. Als je 2 of meer orders hebt met een gedeelde bestelling (verzamelbestelling) is het dus niet 

mogelijk om “bestelling steen” weg te pakken/storneren als er nog stenen van dezelfde of 

andere orders bovenop liggen 

2. Zie onderstaand voorbeeld met de gedeelde bestelling. Zou je bijvoorbeeld order #2 willen 

storneren dan zal je de order #2 moeten loskoppelen van de bestelling. In dat geval blijft 

order #1 nog in tact op de bestelling en order #2 wordt verwijderd. Na het loskoppelen kan je 

gewoon order #2 storneren in zijn geheel verwijderen.  

3. Dit loskoppelen van de order is ALLEEN mogelijk als de betrokken orders nog niet zijn 

uitgeleverd en ze “fase pakbon” nog niet voorbij zijn. Als bijvoorbeeld order 1 is uitgeleverd 

dan is het voor order 2 niet meer mogelijk om de order los te koppelen. 

4. Als het loskoppelen niet meer mogelijk is doordat een pakbon is gemaakt van een betrokken 

order en je wilt die pakbon van de betrokken order niet storneren dan is er maar één 

mogelijkheid om de order af te wikkelen -> je zet de prijs van het artikel wat je wilt storneren 

op €0.- en je plaatst een opmerking “dit artikel is niet geleverd wegens…” je je wikkelt de 

order gewoon af zoals je dat normaal zou doen.  

5. Het is natuurlijk ook mogelijk om alle betrokken orders te storneren. Als dit voor een zelfde 

klant is zou dat in de praktijk nog wel eens kunnen. Echter zijn orders soms van verschillende 

klanten als uitgeleverd en zelfs al gefactureerd, dan is dit helaas geen optie. In dat geval zal je 

helaas de order zoals in punt 4 beschreven moeten afwikkelen. (prijs op 0.- en de order 

uitleveren met de opmerking “niet geleverd”)  

Zoals je van een omelet geen ei meer kan maken zo kan je in PO geen order meer loskoppelen en 

storneren als een pakbon is gemaakt van een order uit de zelfde bestelling.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhoudsopgaven 

 

In fases: 

1 Storneren van de factuur 

2 Storneren van de pakbon 

3 Storneren van de paklijst 

4 Storneren van de goedereningang 

5a Storneren van de bestelling 

5b Storneren van een reservering 

6 Storneren de order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Storneerfase 1 (Storneren factuur) 

 

Storneerfase 2 (Storneren pakbon) 

 

 

 



 

Storneerfase 3 (Storneren paklijst) 

 

Storneerfase 4 (Storneren goedreningang) 

Stap 1: 

Om te beginnen wil je eerst de bestelling ophalen, door die te vinden ga je naar het order overzicht 

en selecteer je de order, vervolgens klik je op “Toon bestellingen van deze order” 

 



Stap 2: 

In het besteloverzicht selecteer je de bestelling en klik je op “Toon goederen ingang” voor deze 

bestelling. 

 

 

Stap 3:  

Selecteer het artikel dat je wilt storneren en druk links op “goedereningang storneren”. 

 

 

 

 

 

 

 



Krijgt u onderstaande melding? Dan is er nog een andere order die ook op deze bestelling stond die 

inmiddels al is uitgeleverd. U heeft nu 2 opties 

1. U storneert eerst de factuur en pakbon van de andere order, vervolgens kunt u doorgaan 

met het storneren van deze goedereningang 

2. U storneert niet meer deze goederen ingang en u laat het artikel gewoon uitleveren. U zet de 

prijs op €0.- euro en plaats de opmerking “artikel niet uitgeleverd wegens…) 

 

 

Storneerfase 5a (Storneren bestelling) 

 



 

 

Krijg je deze melding? 

 

Dan zal je eerst de order moeten loskoppelen van de bestelling, er is dan namelijk een order 

die op deze “verzamel bestelling” stond.  

LET OP, je kan orders alleen loskoppelen als de betrokken orders nog niet zijn uitgeleverd. 

(als er daar dus nog geen pakbon van is gemaakt)  

Is dat wel het geval dan heb je 2 opties:  
1. U storneert eerst de factuur en pakbon van de andere order, vervolgens kunt u doorgaan 

met het loskoppelen van deze order. (in de meeste gevallen geen ideale situatie omdat die 

klant zijn spullen vaak al heeft gehad en alles is afgerond) 

2. U storneert niet meer deze bestelling en u laat het artikel gewoon uitleveren. U zet de prijs 

op €0.- euro en plaats de opmerking “artikel niet uitgeleverd wegens…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het loskoppelen van de order gaat als volgt. 

1. Selecteer de order 

2. Druk op de knop “bestelling van order loskoppelen” 

 

 

 

 

 

 

 



Storneerfase 5b (Storneren van een reservering)  

Storneren van eventuele reserveringen (reserveringen die je uit de voorraad hebt gealloceerd voor 

de klant)  

Het kan zijn dat je de goederen niet hoefde te bestellen bij de fabrikant omdat je ze nog op voorraad 

had, of wellicht waren het eigen artikelen. In dat geval wil je de reserveren “storneren” ofwel 

aanpassen naar een ander getal. 

Het reserveren van voorraad voor een bepaalde bestelling werk eigenlijk het zelfde als bestellen bij 

een leverancier, echter bij een reservering bestel je niet bij de leverancier maar bij je eigen magazijn. 

Zodra deze reservering is geplaatst kan je deze gereserveerde voorraad ook niet meer verkopen op 

een andere order. (tot dat deze reservering natuurlijk ongedaan is) In onderstaande uitleg laten we je 

zien hoe je een reservering ongedaan kan maken of eventueel in aantal kan aanpassen. 

Omdat het reserveren eigenlijk het zelfde is als het “bestellen” van goederen zal je natuurlijk ook 

eerst de “Factuur” “Pakbon” en “Paklijst” moeten storneren (mochten die gemaakt zijn) alvorens je 

de reservering kunt aanpassen.  

 

Het reserveren doe je met de knop “Reservering aanpassen” in het orderoverzicht. 

 

In het volgende scherm kan je de reservering aanpassen. 



 

Zodra je de reservering hebt weggehaald zie je in het order overzicht dat het artikel niet meer 

leverbaar is. (Toch is het artikel wel weer op voorraad) Het overzicht zegt “niet leverbaar” omdat de 

goederen niet voor de betreffende order “beschikbaar zijn gesteld”.  

 

 

Storneerfase 6 (Storneren order) 

En als laatste fase kunt u de order storneren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meerdere fases tegelijk storneren 

PO heeft de mogelijkheid om meerdere fases in het order proces tegelijk te storneren, je selecteert 

de order en drukt op storneren. (je kunt via deze knop niet de fase “Factuur” storneren, dat zal je via 

het overzicht facturen moeten doen, de rest van de fases kan je wel storneren)  

LET OP! Wederom gelden de 2 regels. 

1. Heb je een order die op een verzamel bestelling stond dan zal je eerst de order moeten 

loskoppelen van de bestelling 

2. Je kunt geen orders loskoppelen als de betrokken orders al zijn uitgeleverd 

Is het 2e punt hier boven van toepassing dan is dringend het advies om niet te storneren maar het 

artikel of de artikelen op €0.- te zetten met de opmerking “niet geleverd” en gewoon het hele proces 

te doorlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zodra het raam open staat zie je per artikel een overzicht met de verschillende fases. je vinkt aan de 

fases die u wilt storneren. (vanzelfsprekend doe je dit op de juiste volgorde zoals in deze handleiding 

met het baksteekvoorbeeld is aangegeven) 

 

 


