Apprise® ERP in de cloud
Profiteer van dezelfde geïntegreerde tools en functionaliteit als in Apprise® ERP zonder dat u grote uitgaven voor
nieuwe hardware hoeft te doen. Onze ERP-oplossing in de cloud biedt ongekende betrouwbaarheid, databeveiliging en
de schaalbaarheid om aan de veranderende behoeften van uw bedrijf te blijven voldoen.

Verhoogde schaalbaarheid en
efficiëntie
Het implementeren, upgraden en opschalen van
traditionele on-premise ERP kan een kostbare en
tijdrovende aangelegenheid zijn, omdat men vaak
extra hardware moet aanschaffen. Dankzij onze in
de cloud gehoste ERP-oplossing kunnen bedrijven
zulke uitdagingen aangaan. Het is voor hen een stuk
gemakkelijker en kosteneffectiever om op of af te
schalen wanneer hun resourcevereisten veranderen.
Daarom kan implementatie van ERP in de cloud zeer
voordelig zijn voor veel bedrijven met een seizoenspiek
in de vraag of bedrijven die verwachten dat ze een
sterke groei zullen doormaken. Er is namelijk geen
beperking op het aantal toe te voegen gebruikers.
Naarmate het gebruikersaantal groeit en het aantal
orders toeneemt, kennen wij in samenspraak met u
extra middelen aan uw bedrijf toe zodat uw systeem
snel en responsief blijft.

Beveiliging en uitbesteed
beheer
Kiest u voor de Apprise ERP-oplossing in de cloud,
dan voeren wij de tijdrovende beheer-, onderhoudsen upgradetaken uit die horen bij het hosten van uw
database. Uw team hoeft zich dus niet langer bezig te
houden met het monitoren van hardware, firewalls,
bandbreedte en backup- en replicatietaken, maar
kan zich in plaats daarvan volledig richten op andere
projecten met meerwaarde. Wij ontfermen ons over
alle standaardvoorzorgsmaatregelen, zodat uw data
beveiligd zijn. U kunt met een gerust hart zakendoen,
wetende dat uw gegevens altijd veilig en beschikbaar
zijn.

Prijs op basis van abonnement
Een implementatie in de cloud is niet alleen
kosteneffectief omdat u geen hardware hoeft
aan te schaffen. Een ander voordeel is dat onze
ERP-oplossing in de cloud op basis van het SaaSprijsmodel wordt aangeboden. Daardoor weet u altijd
van tevoren hoeveel per maand u kwijt bent aan het
gebruik van Apprise ERP. Het SaaS-prijsmodel verlaagt
de aanloopkosten die bij een traditionele on-premise
implementatie horen. Tegelijkertijd kunnen bedrijven
beter ramen in de begroting, de balansen stabiliseren
en met meer precisie financiële prognoses opstellen.
Door te kiezen voor de Apprise ERP-oplossing in
de cloud kunt u ook uw kasstroom verbeteren en
hoeft u geen dure financiering aan te vragen voor
investeringen in hardware.

Apprise ERP is een oplossing voor de
consumptiegoederenindustrie en is ontwikkeld om
uw teams verbonden te houden en tegelijkertijd
uw leveringsketen efficiënter, transparanter en
winstgevender te maken.

Apprise® ERP in de cloud
Een overzicht van alle functies en voordelen
>> Functies voor de consumptiegoederenindustrie – Onze
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>> Gunstig prijsmodel – Eén van de vele voordelen
van hosting in de cloud is de combinatie van lage
aanloopkosten en de mogelijkheid om uw maandelijkse
servicekosten te voorspellen; zo kunt u uw budget op
effectieve wijze beheren.
>> Uitbesteed beheer – Als u onze software in de cloud
laat hosten, kunt u beheer- en onderhoudstaken van
uw database aan ons overlaten. Wij zullen zorg dragen
voor:
>> monitoring van data
>> dagelijkse back-ups
>> monitoring van de bandbreedte
>> replicatie- en recoverytaken van data
>> upgrades

routineback-ups uit van uw gegevens waardoor wij
uw database kunnen herstellen (als onderdeel van een
disaster recovery proces) als dat ooit nodig zou zijn.
Daarbovenop bieden wij replicatie van de database
aan om downtime te beperken als er onverwachts zich
een probleem voordoet. Dankzij ons partnerschap
met Microsoft Azure krijgt u de betrouwbare prestatie
die uw bedrijf verwacht. Mocht zich een probleem
voordoen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
>> Aan de slag – Wij hebben het erg gemakkelijk voor
u gemaakt om Apprise ERP in de cloud in gebruik te
nemen, maar hier zijn een aantal vereisten om het
meeste uit uw oplossing te halen:
>> Een stabiele internetverbinding op bedrijfsniveau
>> Een firewall dat site-to-site VPN ondersteunt

>> Schaalbaarheid – Onze cloudoplossing kan worden
aangepast wanneer uw bedrijf verandert. Krijgt
u meer gebruikers, meer dataverkeer of sterkere

(geen vereiste, maar aanbevolen)
>> Desktop computers en laptops die aan de
vereisten voldoen om Apprise ERP te draaien

seizoenspieken? Wij zullen samen met u vaststellen
hoeveel extra serverresources u nodig heeft om uw
systeem snel en responsief te houden.
>> Toegang tot data – Ongeacht of uw bedrijf uit één
of meerdere locaties bestaat, heeft u altijd veilige
toegang tot uw data in de cloud via site-to-site VPN.
De on-site toegang tot onze cloudoplossing voelt
hetzelfde als toegang tot een on-site server. Daarnaast
kan de toegang ook voor laptopgebruikers onderweg
gemakkelijk en veilig worden geconfigureerd.
>> Beveiliging – De beveiliging van uw gegevens
heeft de hoogste prioriteit. Wij nemen alle
standaardvoorzorgsmaatregelen wanneer wij uw servers
beheren, zoals:
>> dagelijks versleutelde back-ups
>> scheiding van data
>> strenge firewall- en netwerkregels
>> site-to-site VPN of MSVPN
>> regelmatig wijzigen van wachtwoorden
>> toegangscontrole voor eindgebruikers
>> monitoring en logging van hardware/netwerk
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Een betere leveringsketen
voor een betere bedrijfsvoering
Apprise is gericht op het oplossen van de unieke
problemen die fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen in hun leveringsketen ondervinden.
Dankzij onze industriespecifieke ERP-software en een
internationaal team met verstand van uw industrie helpen wij
onze klanten een succesvol bedrijf te runnen.
Neem voor meer informatie contact met ons op via
emea@apprise.com of bezoek onze website op
apprise.com.nl.
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