Onze volledig geïntregreerde softwareoplossing voldoet aan alle behoeften van uw leverketen.
Financiën

Transport en logistiek

Demand planning en inkoop

Conformiteitsbeheer

>> Geïntegreerd grootboek, debiteuren en crediteuren

>> Wagenparkbeheer

>> In samenwerking met de klant

>> Proactieve tools voor beheer van kredieten, incasso’s
en terugvorderingen

>> Planning en optimalisatie van ritten

>> Integratie met kassasystemen

>> Geïntegreerde en geautomatiseerde EAN/GS1-128labels, hangtags, prijslabels en meer

>> Vrachtbrieven en pakbonnen

>> Solide prognosealgoritmes

>> Financiële rapportage

>> Compatibel met third-party tools, waaronder
RoadNet®

>> Op regels gebaseerde en in de tijd gefaseerde
inkooptools op basis van klantprognoses,
seizoensgebondenheid, verkoopgeschiedenis en
trends

>> Fintech-interface
>> Beheer van wanbetalende klanten
>> Automatische afstemming van rekeningen
>> Beheer van bonussen voor samples en bij hogere
voorraadafname
>> Integratie met Excel en andere third-party tools
>> Tools voor het reduceren, oplossen en terughalen van
terugvorderingen

Analyses en rapporten
>> Gedetailleerde margeanalyse van het rendement per
klant, leverancier en merk
>> Overzichtelijkheid van kosten boven en onder de
streep, waaronder toeslagen, terugvorderingen en
meer
>> Realtime drill-down toegang
>> Tools voor business intelligence
>> Gedetailleerde marktpenetratie en -mogelijkheden
middels commercialisatietools
>> Definieer en volg incentiveprogramma’s op
datumbereik, verkoopvolume, vertegenwoordigers
en verkoopteams

Magazijn en voorraad
>> Ontvangst, opslag en orderpicking (op papier
gebaseerd of draadloos)

>> Geautomatiseerde signaleringen

>> Flexibel beheer van magazijnlocaties, zones en
magazijnen

Importbeheer

>> Gestuurde opslag

>> Flexibele samenstelling van zendingen en containers
op basis van verscheidene criteria

>> EAN/GS1-128-labelling, RFID en andere
compliancetools

>> Volledig geïntegreerde ondersteuning van EDI
>> Zelfbeheerde of door Apprise beheerde creatie,
testing en onderhoud van EDI-mappingbestanden
>> Het monitoren en troubleshooten van EDItransacties

>> Consolidatie van inkooporders

>> Transfers tussen magazijnen

>> Overzichtelijkheid en beheer van werkelijke
inkoopkostprijzen

>> Integratie met EDI-software van derden

>> Direct shipments (dropshippings)

Verkoop en service

>> Cross-docking en tijdelijke opslagplaatsen
>> Reservering, beperking en allocatie van voorraden
per klant of vertegenwoordiger

>> Het archiveren, terughalen, onderzoeken en
rapporteren van EDI-transacties
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>> Verzending per fles of doos

Apprise ® Mobile

>> Geïntegreerde op regels gebaseerde orderinvoer,
waaronder EDI en online

>> Rittenplanning en wagenpark

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

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

Klanten- en leveranciersportalen

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

>> Geïntegreerde provisies, toeslagen en rapportages

>> Realtime informatie, geïntegreerd met Apprise ERP

>> Beheer van allocaties, reserveringen en beperkingen

>> Realtime orderinvoer, voorraadstatus en verzoeken
aan klantenservice

>> Excise Movement & Control System (EMCS)

Elektronische gegevensuitwisseling

>> Tracking van partijen

>> Door de gebruiker gedefinieerde signaleringen,
dashboards en key performance indicators (KPI’s)

>> Integratie met DI DiverTM en andere third-party tools

>> Accijnsadministratie

>> Retouren

>> Volledig geïntegreerd en op regels gebaseerd

>> Het volgen van bedrijfsprestatie per verkoopgebied,
vertegenwoordiger, klant en artikel

>> Tools voor het monitoren en beheren van
terugvorderingen en andere verminderingen

>> Tracking en beheer van inkooporders, containers,
zendingen en schepen

>> Standaard en persoonlijk aan te passen rapporten en
informatieverzoeken

>> Conformiteitsbeheer, waaronder middels
verscheidene rapporten over de hoeveelheid
ingekochte en verkochte liters, belastingen en de
voorraadafname

>> Beheer van bonussen bij hogere voorraadafname

>> Volledig geïntegreerde EDI (elektronische
gegevensuitwisseling)

>> Altijd en overal veilige toegang voor
vertegenwoordigers, klanten en leveranciers
>> Vereenvoudigde, geautomatiseerde deployering
>> Flexibele deployeringstools voor gemakkelijke
personalisering van look en feel voor uw
e-commerceactiviteiten
>> Zoekfilters voor gepersonaliseerde resultaten

>> Beheer van retouren

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

>> Doordachte prijsbepaling, deals en promotietools

>> Stel orders samen met meerdere meeteenheden,
(kleding)maten en kleuren

>> Oneindig aantal notities bij verkopen, afbeeldingen,
beoordelingen van wijnen en opmerkingen

>> Prijsbepaling is per artikel en per klant

>> Integratie met third-party oplossingen voor
orderinvoer op afstand

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

>> Beheer van samples

>> Beheer van verkoop aan zowel horeca als
detailhandel
>> Klant- en artikelspecifieke prijsbepaling, kortingen en
incentiveprogramma’s

