Onze volledig geïntregreerde softwareoplossing voldoet aan alle behoeften van uw leverketen.
Analyses en verslagen

Conformiteit met detailhandel

Verkoop en service

>> Rendementsanalyse op klant-, leveranciers- en
artikelniveau

>> Geïntegreerde en geautomatiseerde GS1-128labeling, hang-tags, prijslabels enz.

>> Geïntegreerde op regels gebaseerde orderinvoer,
incl. EDI en online

>> Overzichtelijkheid van kosten boven en
onder de streep, waaronder provisies,
terugvorderingen, royalty’s enz.

>> Elektronische gegevensuitwisseling (EDI)

>> Krediet, incasso’s, prijsbepaling, kortingen,
betalingen en andere voorwaarden (op
klantniveau)

>> Realtime drill-down toegang
>> Tools voor business intelligence, inclusief
gemakkelijke verslagsamenstelling
>> Standaard en persoonlijk aan te passen verslagen
en informatieverzoeken
>> Door de gebruiker gedefinieerde signaleringen,
dashboards en key performance indicators (KPI’s)
>> Rapportage conform richtlijnen van specifieke
branches

Financiën
>> Grootboek
>> Crediteuren
>> Debiteuren
>> Proactieve tools voor beheer van kredieten,
incasso’s en terugvorderingen
>> Financiële rapportage

Demand planning en inkoop

>> Beheer van verscheidene soorten kortingen
>> Routering
>> Tools voor het monitoren en beheren van
terugvorderingen en andere verminderingen

Portalen
>> Klantenportaal - realtime orderinvoer,
voorraadstatus en verzoeken aan klantenservice
>> Leveranciersportaal - online toegang voor
het updaten van inkooporders en info over
zendingen en containers
>> Portaal voor verkooptegenwoordigers overzichtelijkheid van prijsbepaling per
klant, voorraad, orderstatus, resultaten per
verkoopgebied en commissies

Transport en logistiek
>> Wagenparkbeheer
>> Planning en optimalisatie van ritten
>> Geïntegreerde regels/koppelingen voor
zendingen

>> Geïntegreerde provisies en royalty’s, incl.
rapportage
>> Beheer van retouren
>> Allocaties en reserveringen
>> Oneindig aantal notities en opmerkingen

Elektronische gegevensuitwisseling

>> GS1-128-labeling en andere tools voor
waarborging van conformiteit
>> Retouren en herbestellingen
>> Tracking op partij- en serienummer
>> Transfers tussen magazijnen
>> Geautomatiseerde pre-pack- en
verpakkingsregels

>> Directe levering aan de consument

>> Monitoring en troubleshooting van EDI-transacties
>> Het archiveren, terughalen, onderzoeken en
rapporteren van EDI-transacties
>> Integratie van EDI-software van derden

Apprise Mobile
®

>> Apprise Mobile: een tablet app voor iOS en
Android™

>> Integratie met kassasystemen

>> Geplande vrachtbrieven

>> Realtime informatie, geïntegreerd met Apprise ERP

>> Solide prognosealgoritmes

>> Dynamische routering

>> Product life cycle management (PLM)

>> Zoeken naar de beste verzendtarieven

>> Werkt ook offline; auto-syncing vindt plaats
zodra u weer online komt

>> Op regels gebaseerde en in de tijd gefaseerde
tools voor beheer van lange doorlooptijden,
seizoensgebondenheid enz.

>> Ondersteuning van meerdere vervoerders

>> Koppeling met WMS van derden

Importbeheer
>> Flexibele samenstelling van zendingen en
containers op basis van verscheidene criteria
>> Tracking en beheer van inkooporders, containers,
zendingen en schepen
>> Consolidatie van inkooporders
>> Overzichtelijkheid en beheer van werkelijke
inkoopkostprijzen
>> Direct shipments (dropshippings)

Productie
>> Beheer van productie wereldwijd

>> Stel orders samen met meerdere meeteenheden,
maten en kleuren

>> Productieplanning en voorraadcontrole

>> Prijsbepaling is per artikel en klant

>> Geïntegreerde tools voor samenwerking en
werkstromen

>> Voeg afbeeldingen, media, verkoopdocumenten
en andere bestanden toe

Risicobeheer

>> Gestuurde opslag

>> In eigen beheer of door Apprise beheerd

>> Vrachtbrieven en pakbonnen conform GS1

Oplossingsarchitectuur

>> Flexibel beheer van magazijnlocaties, zones en
magazijnen

>> Cross-docking en tijdelijke opslagplaatsen

>> In samenwerking met de klant

>> Beheer van vooruitbetalingen

>> Op papier gebaseerd of draadloos

>> Volledig geïntegreerde ondersteuning van EDItransacties

>> Orderverwerking en overzicht van artikelen,
voorraad, prijzen, facturen en klantgegevens

>> Geautomatiseerde signaleringen

Magazijn en voorraad

>> Leverancierskoppelingen voor productiebewaking

>> Geoptimaliseerd voor consumptiegoederen

Services en support

>> Service-oriëntatie (SOA)

>> Optimalisatie van databases

>> 24 uur online helpdesk

>> Implementatie en training

>> Microsoft® .NET-framework

>> Monitoring en beheer van het systeem

>> Lokaal support in en voor Azië

>> Application programming interfaces (API’s)

>> Replicatie van databases (op locatie of via hosting)

>> Allerbeste business process reengineering

>> Partner relationship management (PRM) voor EDI, incl.
configuratie, monitoring en troubleshooting

>> Onafhankelijkheid van besturingssystemen

>> Opslag en retrieval van data

>> Geschikt voor meerdere bedrijven, locaties, talen
en valuta’s

>> Complete disaster recovery services

>> Continue, proactieve advisering en evaluaties van
bedrijfsprocessen

>> Webservices

>> Extra diensten in Azië, voor fabrieksbeheer en sourcing

