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In deze module kunt u tarieftabellen berekenen, opmaken en opslaan voor ieder raamwerk. 
 
Deze tabellen kunnen toegepast worden door uw verdelers voor de prijszetting van prospecten.  
 
Ze kunnen ook, als u dit wenst, toegepast worden door CHACAL XXI voor uw prijsberekening... net als de wijze 
waarop uw verdelers (module P4 – Prijsberekening door het aflezen van de tabellen); het kan dus een methode 
zijn om kortingen te beheren die uw verdelers gehanteerd hebben. 
 
In CHACALXXI kunnen verschillende tarieven berekend worden. 
 
Tarieven voor volledige merktekens, inclusief beglazing 
Tarieven zonder beglazing 
Tarieven van enkel beglazingen 
Tarieven van luiken, muskietennetten... maar ook glasroeden. 
Tarieven voor afwerkingen of producten verkocht aan de lopende meter 
 
CHACAL XXI berekent tarieftabellen op nauwkeurige wijze door alle ramen in de tabel te ‘fabriceren’. De prijs in de 
tabellen is dus identiek aan de prijs die CHACAL XXI berekent wanneer u een prijskorting vraagt voor een 
welbepaald merkteken. 
 
U kunt ook, indien u dit wenst, de prijstabellen handmatig invullen (geholpen door CHACAL XXI!) of de tabellen 
gebruiken van uw leveranciers voor artikelen die u niet zelf produceert. U gebruikt hiervoor de mogelijkheid 
prijstabellen te importeren in ‘rekenblad’ formaat. 
Zo kunt u ook prijstabellen die in CHACAL XXI berekend werden naar andere software pakketten exporteren. 
 
 
 
In CHACALXXI kunt u verschillende tarieven gelijktijdig beheren  
 
Een tarief kan effectief bestemd zijn een prijs te geven voor particulieren en een andere voor verkopers. Vaak 
verschillen deze prijzen! Vandaar het begrip ‘bestemming’ van een tarief. 
Anderzijds is het mogelijk dat u meerdere tarieven wilt beheren voor eenzelfde bestemming (bijvoorbeeld per 
boekjaar, of per semester als u uw tarieven twee maal per jaar wilt bijwerken). Men spreekt in dat geval van een 
‘versie’ van een tarief. 
In uw CHACAL XXI beschikt u over een operationele versie die dient om dagelijks prijzen te bepalen. 
U kunt ook een oude versie gebruiken om een prijs te bepalen voor uw verkopers die nog met deze versie van het 
tarief werken. 
U beschikt ook over een ontwikkelingsversie; u stelt uw nieuwe prijstabellen op punt voor de toekomst en deze 
versie wordt dus nog niet toegepast voor de prijsbepaling. 
 
Hieronder vindt u een voorbeeld van een tabel berekend en afgedrukt door CHACAL XXI (situatie van een beglaasd 
merkteken tarief – eerste lijn – en niet beglaasd – tweede lijn). 
 

 
 



  

 


