
De meest complete oplossing op het web voor 
logistiek, aankoop, voorraad- en inventaris, preventie en veiligheid in je school. 

OrderFlow 
Zijn jullie ook volop bezig met het professionaliseren van de volledige goederenstroom in de 
(gehele) schoolwerking rond aankoopbeheer, logistiek (voorraad en inventaris), 
budgetcontrole en veiligheidscontrole? Op zoek naar een efficiëntere werking zodat jullie 
met dezelfde middelen meer kunnen doen, zodat jullie meer tijd kunnen vrijmaken voor de 
pedagogische kerntaken en zodat de onderlinge communicatie vergemakkelijkt? Ervaren jullie 
ook de druk van externen: revisoren stellen kritische vragen rond leveringen, offertes en het 
aankoopbeleid; de overheid bespaart; koepels centraliseren en zoeken naar een efficiënter 
beleid?  

!  

Enkele jaren geleden werd Inceptive gevraagd om een nieuw softwarepakket te schrijven 
voor deze uitdagingen. Bestaande softwarepakketten bleken namelijk niet geschikt. De kritiek 
van de scholen luidde als volgt: “Huidige producten zijn niet 
flexibel genoeg om zich aan de werking van de school aan 
te passen en leveren ons onvoldoende functionaliteit om de 
werking goed op te volgen”. Onze eerste uitdaging bestond 
er dus in om de diversiteit van de werking van de scholen 
te ondersteunen. 

Samen met grote technische scholen en scholen van de 
zachte sector van het Don Bosco Onderwijscentrum vzw 
hebben we het product OrderFlow gebouwd. Intussen werken tientallen scholen met onze 
software. 
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Orderflow wordt door onze klanten voor vele diverse aspecten van de goederenstroom 
ingezet, een kort overzicht: 

!  

Orderproces 
Orderflow is een softwarepakket waarin het orderproces op de eerste plaats komt. Iedereen 
wordt geconfronteerd met een moeizaam orderproces (dat vanaf de aanvraag van het 
materiaal tot het leveren en factureren/budgetteren) gerealiseerd 
wordt met het eindeloos opvragen, doorgeven en kopiëren van 
documenten. De administratie (aanvrager, aankoper, controle, 
levering, facturatie, etc) wordt uitgevoerd door verschillende 
mensen die niet steeds aanwezig zijn en die werken op diverse 
locaties.   

Met Orderflow verloopt de interne controle (door bv. een 
directeur) tijdens het proces, de opvolging van orders en 
voorraad, en de externe controle (door bv. revisor) na het 
proces  vlot en eenduidig. 

Op ons online platform kan iedereen  inloggen. Gemaakte 1

bonnen worden getraceerd zodat het gehele orderproces 
visueel getekend wordt. Iedereen kan participeren: de aanvragers kunnen hun materiaal 
invoeren; de aankopers kunnen de gevraagde materialen bundelen en bestellingen plaatsen 

per leverancier; de directeur kan de 
aankopen controleren en budgetten 
nakijken, de veiligheidscoördinator voert 
de nodige controles uit, het secretariaat 
kan de leveringen opvolgen; de 
magazijnier kan de leveringen nakijken; de 
boekhouding kan de facturen controleren; 
enzovoort. 

Orderflow past zich volledig aan je 
school aan. We weten immers dat elke 
school, naast de standaard bonnen 
(offerte, bestelling, levering, facturatie), elk 
hun eigen specifieke werking kent en 

 met geschikte gebruikersrechten, een goede opvolging en expliciete goedkeuringen1



daarmee gepaard gaande hun eigen soort bonnen maakt zoals een fabricagefiche, een 
oefening, een project of een voorcalculatie. In Orderflow kan je dat allemaal zelf instellen. Je 
schaalt dus gemakkelijk van een eenvoudige werking (bv. een bestelling) naar complexere 
orderprocessen. 

Voorraad 
Voorraad bijhouden van je verbruiksgoederen wordt kinderspel. Het 
volstaat immers om bestellingen, afhalingen en afvalbonnen in het 
systeem in te voeren om de stock respectievelijk te verhogen of te 
verlagen. Zo kan je op elk moment je huidige stock raadplegen. 

Inventaris 
    
Inventarisbeheer in Orderflow gaat een stap 
verder dan het beheren van de voorraad van 
anonieme producten zoals een verlengsnoer of 
een kniptang. In Orderflow kan je producten 
individueel bijhouden en beschrijven. Zo kan je 
typische inventarisgoederen zoals een beamer of 
een machine individueel beschrijven aan de hand 
van een serienummer, leverancier, aankoop- en 
controle datums, de operationele status, de prijs, 
specifieke fiches en documenten, de aankoop- 
en uitleenhistoriek, etc. Per product kan gekozen 
worden hoe de inventaris gestructureerd wordt: 
per lokatie, per type, etc.   

Financieel beheer 
Met Orderflow kan je een beter financieel beheer 
opzetten. Aankopen kan je makkelijk analyseren zodat 
opportuniteiten zoals volume aankopen of betere prijzen 
zichtbaar worden. De beschikbaarheid van prijzen 
creëert een prijsbewustzijn in de ganse organisatie 
gaande van leerkrachten tot boekhouders. Via een 
validatie mechanisme kunnen uitgaande bestellingen 
gecontroleerd worden vooraleer die verstuurd worden. 
Zo kunnen budgetten van dag-tot-dag opgevolgd 
worden.   



Preventie 
Preventieadviseurs geven hun advies over de organisatie van 
een werkpost, de omgevingsfactoren, het gebruik van agentia, 
de uitrusting, gepast gebruik van werktuigen en machines, 
voorschriften met betrekking tot hygiëne. In Orderflow worden 
deze adviseurs betrokken in het aankoop-, lever- en 
installatieproces door bijvoorbeeld aankoopbonnen mee goed 
te keuren, de indienststellingsverslagen opstellen, technische- 
en gebruiksfiches te voorzien van producten en goederen, en 
in te staan voor de opvolging van de uitrustingsgoederen.      

Uitleenbeheer 
Er gaan tal van activiteiten door waar allerlei 
materiaal uitgeleend wordt: door leerkrachten, 
ondersteunend personeel en door leerlingen. Maar 
het terugbrengen verloopt veel minder vlot. 
Bijhouden wie welk materiaal heeft uitgeleend is een 
fluitje van een cent in Orderflow. Via het web, een 
aanraakscherm of met een scanner kan je snel 
materiaal uitlenen en terug binnen brengen. Zo weet 
je steevast waar het materiaal zich bevindt. 

Online platform 
Orderflow is een softwarepakket in de ‘Cloud’.  Het 
is dus altijd en overal beschikbaar: zonder te 
hoeven investeren in serverinfrastructuur, zonder 
het uitvoeren van updates of zonder je zorgen te 
hoeven maken over de veiligheid van de gegevens.   

Meer weten 
Bezoek onze website op www.orderflow.be. Vraag vandaag je gratis demo-account en ga 
meteen aan de slag.  
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