Apprise® ERP voor
gezondheids- en schoonheidsartikelen
Apprise® ERP is ontwikkeld als ERP voor distributeurs van gezondheids- en schoonheidsproducten. Het bevat branchespecifieke
functies en zorgt voor optimale transparantie en efficiëntie in uw leveringsketen.

De uitdaging
Efficiëntie is de sleutel tot een succesvolle
leveringsketen. Zonder de voordelen van
branchespecifieke ERP-software kosten uw
bedrijfsprocessen u mogelijk veel tijd en geld in
plaats van dat ze u een besparing opleveren. Wat
u daarom nodig heeft, is een geïntegreerde ERPoplossing met de focus op consumptiegoederen. Een
oplossing die gemaakt is om met de complexiteit van
uw leveringsketen overweg te kunnen. Een oplossing
voor beter beheer van conformiteit met uw klanten,
beter magazijn- en voorraadbeheer en gestroomlijnde
bedrijfsprocessen.

De oplossing

Gepositioneerd voor
verhoogd succes
Door onze focus op ERP- en SCM-oplossingen voor
fabrikanten, importeurs en distributeurs van
gezondheids- en schoonheidsproducten weet ons
team met welke unieke uitdagingen uw bedrijf te
maken krijgt.
Onze software is branchespecifiek, waardoor minder
maatwerk nodig is. De implementatie is als gevolg
daarvan minder kostbaar en het rendement is sneller
terugverdiend.
Onze oplossing is volledig geïntegreerd. Daardoor
hoeft u zelden te investeren in add-ons van derden.
Dat betekent voor u minder kosten, betere beveiliging
en rapportage van uw gegevens en volledig zicht op
uw leveringsketen.

Apprise ERP is gemaakt voor fabrikanten
en distributeurs van gezondheids- en
schoonheidsproducten. Daardoor bevat het
Dankzij kantoren in Europa, de Verenigde Staten,
de functies die uw bedrijf nodig heeft. Enkele
Azië en Australië zijn wij daar waar u zakendoet. Dat
voorbeelden van deze functies zijn: integratie met EDI,
betekent voor u 24 uur per dag ondersteuning.
het volgen van terugvorderingen, demand planning
en prognoses. Zo blijft u de veranderende vereisten in
uw branche altijd bij. Bovendien kunt u dankzij onze
magazijnbeheerfuncties processen optimaliseren
zoals picking, ontvangst, opslag en samenstelling van artikelen. Meer precisie en meer verkopen, en dat zonder
extra personeel aan te nemen. Apprise ERP bevat de belangrijkste functies, waardoor inefficiënte processen tot het
verleden behoren en het aantal inkomstenmogelijkheden toe zal nemen.
Wij ontwikkelen deze software, implementeren het en ondersteunen het. Wij zijn geen wederverkopers van
andermans oplossing. Door de jaren heen hebben wij veel geleerd van uw branche. Dat heeft geresulteerd in een
ERP-softwareoplossing met de focus op distributeurs van gezondheids- en schoonheidsproducten. Met Apprise ERP
krijgt u volledig zicht op uw boekhouding, voorraad en logistiek. En dat stelt u in staat om uw gehele leveringsketen
een stuk efficiënter te maken, met een betere bedrijfsvoering als gevolg.

Conformiteitsbeheer

Financieel beheer

>> Geïntegreerde en geautomatiseerde EAN/GS1-labels

>> Tools voor rendementsbeheer

>> Volledig geïntegreerde ondersteuning van EDItransacties (EDIFACT)

>> Volgen en beheren van terugvorderingen

>> EDI-diensten beheerd door Apprise of door de klant
>> EDI-diensten zijn inclusief mapping, tests en
onderhoud

Magazijnbeheer
>> Op papier gebaseerd of draadloos
>> Flexibel beheer van magazijnlocaties, zones en
magazijnen

>> Regels voor kredieten en incasso’s per klant
>> Verkoopprovisies; gedeelde provisies
>> Volgen van klantvergoedingen en royalty’s

Prognoses, planning en inkoop
>> Prognoses in samenwerking met klanten
>> Integratie van gegevens van verkooppunten
>> Solide prognosealgoritmes

>> Gestuurde opslag

>> Verkooptrends en seizoensgebondenheid

>> Retouren en herbestellingen

>> Beheer van inkoopsignaleringen

>> Tracking van partij- en serienummers

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

>> Transfers tussen magazijnen
>> Geautomatiseerde voorverpakking en
verpakkingsplanning
>> Cross-docking en zones voor tijdelijke opslag

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

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 branchespecifieke ERP-software en een
internationaal team met verstand van uw branche 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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