HANDLEIDING HEUTINK.NL BUDGETBEHEERMODULE

Geachte relatie,
Bijgaand vindt u de handleiding budgetbeheermodule. In deze handleiding gaan wij dieper in
op het beheren van diverse budgetten. Zowel op school- als op stichtingsniveau. U kunt zien
welke uitgaves u heeft per rubriek. Daarnaast kunt u de besteding per leerling bijhouden.
Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice op 0548-536 666,
via info@heutink.nl of u belt uw vertrouwde adviseur. Wij helpen u dan graag verder.
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WAT IS BUDGETBEHEER?

Wilt u (meer) inzicht in de bestedingspatronen van uw organisatie, medewerkers of onderliggende vestigingen? Dan is de
budgetbeheer module de ideale tool voor u. Budgetbeheer toont u, op basis van een door u ingegeven budget per leerling,
hoe dit budget besteedt wordt en over welke productgroepen dit budget verdeeld wordt. Zo ziet u precies welke productgroepen
veel of weinig aandacht in uw organisatie krijgen. Besturen kunnen de budgetbeheer module gebruiken om inzicht te krijgen
in de bestedingen van hun onderliggende vestigingen.
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BUDGETBEHEER OP STICHTINGSNIVEAU

Heeft u een bestuurlijke functie binnen een stichting of scholengroep? Dan kunt u door in te loggen op het hoofdklantnummer
van uw organisatie de budgetmodule voor uw stichting/scholengroep inclusief onderliggende klantnummers (locaties/vestigingen)
ingeven. Zo houdt u overzicht in de uitgaven van uw onderliggende locaties.

Budgetten ingeven
Als u als beheerder inlogt op het hoofdklantnummer van uw stichting/scholengemeenschap kunt u in de “Mijn Heutink”
omgeving naar “Budgetten” gaan. Klik vervolgens op “Budget ingeven”.
U krijgt nu 3 vragen voorgelegd. Bij de eerste vraag krijgt u de keuze of u het budgetbeheer van de onderliggende relaties
(uw vestigingen/scholen) wilt overnemen of dat u de scholen zelf de budgetten wilt laten managen. Als u het overnemen aanvinkt,
kan de onderliggende vestiging wel zijn budgetten inzien, maar niet zelf wijzigen.
De tweede vraag is of u wilt dat uw vestigingen het ingegeven budget mogen overschrijden of niet. Als u aangeeft dat de budgetten
niet overschreden mogen worden, dan wordt het bestellen na overschrijding uitgeschakeld voor de betreffende vestiging.
De derde vraag gaat over het instellen van de budgetperiode. De budgetten worden standaard per kalenderjaar berekend,
maar u kunt hier ook een schooljaar instellen. Sterker nog, u kunt ze op elke maand van het jaar laten starten.
Als u deze 3 vragen naar wens hebt ingesteld, kunt u daaronder per locatie het aantal leerlingen en het budget per leerling ingeven.
We maken hierbij onderscheid in Verbruiksmateriaal, Gebruiksmateriaal, Educatieve software en aankopen buiten de webshop om.
Niet via de webshop kan bijvoorbeeld het meubilair zijn dat u via een offerte hebt besteld of bestellingen die u telefonisch hebt
doorgegeven. Het budget niet via webshop wordt overigens niet per leerling berekend, maar voor de hele vestiging. De webshop
berekend vervolgens het budget voor de vestiging.
Let op: U kunt ook de gegevens van 2016/2017 en
2017/2018 ingeven om de ontwikkeling van uw
investeringen te kunnen monitoren over een langere
periode.
Klik op opslaan om de gegevens op te slaan.
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Overzichtsscherm budget stichting
Na het instellen van deze budgetten worden vanaf dat moment alle Heutink facturen voor de vestiging bijgehouden en verwerkt
in de budgetbeheer module. U ziet vervolgens in uw Budget beheer overzichts scherm de totale besteding van uw stichting/bestuur.
U ziet bovendien welk deel van het budget nog beschikbaar is. Ook kunt u de uitgaven per rubriek bekijken, zodat u precies kunt
zien waar het zwaartepunt van uw investeringen zit. Ook ziet u in welke rubrieken u momenteel nog niet bij Heutink investeert en
kunt u bepalen in hoeverre dit overeenkomstig is met uw stichtingsbeleid/visie.
Naast de totale bestedingen, geeft de budget beheer module u ook overzicht in de bestedingen per leerling. U ziet het gemiddelde
budget per leerling en hoeveel van dat budget stichting breed reeds is besteed. Onder aantal leerlingen ziet u de ontwikkeling
van uw leerling aantal over de jaren.
In het “Bestedingen per locatie” overzicht, ziet u per vestiging/locatie de uitgaven. U ziet hier per vestiging de investeringen/
bestedingen en hoeveel van hun budget ze nog te spenderen hebben. U ziet ook wanneer ze over budget zijn gegaan.
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Overzicht per locatie/vestiging
Als u vervolgens op bekijk details in het “Bestedingen per locatie” overzicht klikt, krijgt u de details per vestiging en ziet u
hoe het budget exact besteedt is. Prachtige management informatie!

Investeringsoverzicht stichting downloaden
Zowel op stichting- als op vestigingsniveau kunt u met de “Open investeringsoverzicht” knop een PDF opvragen. In deze PDF vindt u
het investeringsoverzicht over de ingestelde periode. U ziet precies in welke productgroepen de budgetten zijn besteedt en wat de
verdeling op gebruiks- en verbruiksmateriaal is. Kortom, nog gedetailleerder inzicht in uw bestedingen.
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BUDGETBEHEER OP LOCATIE/VESTIGINGSNIVEAU

Budget ingeven
Budgetbeheer is ook voor afzonderlijke vestigingen
beschikbaar. Beheerders accounts vinden het
budgetbeheer terug in de “Mijn Heutink” omgeving,
onder “Budgetten”. Om de budgetten in te stellen
gaat u naar “Budget ingeven”. Hier kunt u aangeven
of het budget overschreden mag worden in uw
organisatie en over welke periode u het budget wilt
berekenen.
Geef vervolgens het aantal leerlingen in en het budget
per leerling. Geef aan welk budget u nog reserveert
voor aankopen buiten de webshop om bij Heutink en
sla de gegevens op.
Let op: Indien uw organisatie onder een stichting valt
en uw hoofdvestiging heeft aangegeven de budgetten
te beheren, kunt u alleen de gegevens inzien maar
niet zelf muteren.
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Overzichtsscherm budget locatie/vestiging
Wanneer u vervolgens op “Bekijk budget” klikt,
ziet u uw bestedingen. Zowel voor uw gehele
vestiging, maar ook per leerling.
Onder de cirkeldiagrammen ziet u de verdeling
van de investeringen over de rubrieken en
de verbruiks/gebruiksmateriaal typering.

Investeringsoverzicht locatie/vestiging downloaden
Ook op locatie/vestigingsniveau is het mogelijk een investeringsoverzicht in PDF te genereren. Een handige samenvatting
van de bestedingen het afgelopen jaar. Klik daarvoor open “Open investeringsoverzicht” en open de PDF.
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Instructievideo op heutink.nl
Wist u dat wij deze handleiding ook voor u hebben samengevat in een handig how-to-filmpje?
Kijk daarvoor op http://heutink.nl/info/zo-werkt-de-nieuwe-website-nieuw.

Lukt het niet?

.

Geen punt Je kunt ons altijd bellen!
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