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DRUMIS MODULE FSC / PEFC 

De Om een sluitende administratieve verwerking en  registratie ten behoeve van de FSC 

certificering mogelijk te maken heeft Insad een FSC /PEFC module ontwikkeld.   

FSC 

FSC (Forest Stewardship Council) is een organisatie 

die wereldwijd verantwoord bosbeheer stimuleert. 

Verantwoord en duurzaam bosbeheer en een certi-

ficering van de gehele productieketen die een 

houtproduct daarna doorloopt via papierprodu-

centen, groothandel en drukkerij tot bij de eindge-

bruiker, de Chain of Custody, zorgen dat u middels 

FSC-claims aantoonbaar kunt garanderen dat de 

producten met een keurmerk daadwerkelijk uit 

duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.  

Globale functionaliteit 

Om met de FSC module te kunnen werken wordt 

door de diverse papierleveranciers* de noodzakelij-

ke informatie met betrekking tot de FSC materialen 

in de digitale prijscouranten meegeleverd. U legt 

uw eigen FSC certificaatgegevens in Drumis vast bij 

uw bedrijfsgegevens. Op het moment dat u een 

FSC order gaat maken kunt u dit in de order aan-

geven. In dat geval kunt u uitsluitend nog FSC ma-

terialen in de betreffende papiercatalogi selecteren. 
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Voorraad administratie 

Werkt u met de Drumis module voorraadadministra-

tie? Ook hier bieden we dan de mogelijkheid om FSC 

voorraadartikelen te gebruiken en een aangepaste 

rapportage. 

 

Rapportage                   

Een scala van speciaal vervaardigde rapporten geeft 

u duidelijk inzicht in de FSC materiaalstromen binnen 

uw onderneming en voorziet in een sluitende FSC 

administratie: 

 

 FSC materialen per offerte 

 FSC materialen per order 

 FSC materialen per archieforder 

 FSC materiaalbestellingen 

 FSC materiaal per leverancier per FSC claim 

 Verkoop specificatie FSC Papier per factuur 

 Werkopdracht 

 

Voorraadadministratie: 

 FSC Artikelen per crediteur 

 FSC Artikelmutatiekaart 
 

* Niet alle leveranciers leveren de FSC gegevens aan in de digitale 

prijscouranten. 


