Apprise® ERP voor
distributeurs van levensmiddelen
Apprise ERP is een enkelvoudige, geïntegreerde oplossing die ontworpen is om aan alle behoeften van
de levensmiddelenbranche te voldoen. Onze oplossing biedt grondige gereedschappen waarmee u uw
bedrijfsprocessen kunt stroomlijnen en de bedrijfsprestatie kunt verhogen. Met behulp van Apprise ERP kunt u aan
de behoeften van de klant en regelgeving voldoen en tegelijkertijd het maximale uit uw leveringsketen halen en
betere besluiten nemen.

Beheer naleving van
regelgeving

Haal maximaal rendement uit
uw leveringsketen

Behoud volledige conformiteit met regelgeving in
de levensmiddelenbranche. Volg partijen zowel
voorwaarts als achterwaarts voor verbeterde
efficiëntie, veiligheid en een verminderd bedrijfsrisico.
Krijg volledige transparantie in vervaldatums, ongeacht
waar uw artikelen zich in de leveringsketen bevinden.
Gebruik onze audittrails van partijen om te zien welke
gegevens tijdens de levenscyclus van de partij zijn
geüpdatet. Volg elk partijnummer op vervaldatum,
partijdatum en fabriekspartijnummer. Ken daarnaast
voor een efficiëntere verwerking partijnummers aan
containers toe, zodat ze bij ontvangst automatisch aan
voorraden worden toegekend.

Met Apprise ERP krijgt u maximale efficiëntie en
controle over inkoop bij meerdere leveranciers,
handel in verscheidene valuta’s en voorraadbeheer
met meerdere magazijnen. U kunt verscheidene
magazijntools implementeren, zoals draadloze
technologie, om de gegevensverzameling te
automatiseren, het aantal fouten in het magazijn te
verlagen en uw voordeel te doen met de verhoogde
pick- en werkefficiëntie. Het orderpicken in Apprise
is zeer flexibel. U kunt artikelen daardoor op basis
van uw eigen bedrijfsregels picken, zoals op artikel,
ordernummer, klantnaam of welk ander criterium dan
ook. Met onze volledig geïntegreerde software kunt
u de routeplanning en uw wagenpark automatiseren
en optimaliseren. Met onze branchespecifieke tools
blijven brandstofkosten beheersbaar en kunnen
chauffeurs bovendien efficiënter te werk gaan. U kunt
uzelf dus geld besparen zonder dat het ten koste gaat
van uw service aan de klant.

Neem betere zakelijke besluiten
Apprise ERP bevat uitgebreide en intuïtieve
rapportagefuncties waarmee u snellere en betere
besluiten kunt nemen, met als mogelijk gevolg een
hogere omzet en lagere kosten. Onze business
intelligence is geoptimaliseerd voor pc’s en mobiele
apparaten. Uw management en verkoopteam heeft
dus altijd toegang tot uw bedrijfsgegevens. Bovendien
zorgen realtime updates ervoor dat iedereen met
dezelfde, actuele gegevens werkt. U kunt onze
dashboard voor leidinggevenden gebruiken om de
voor u belangrijkste key performance indicators te
bekijken, in een grafiek weer te geven, te vergelijken en
te filteren.

Beheer uw artikelen beter in uw gehele leveringsketen,
van import tot magazijnbeheer tot levering aan de
klant.

Apprise® ERP voor distributie
van levensmiddelen
Apprise ERP bevat de nodige functionaliteit voor een succesvolle distributeur van levensmiddelen, waaronder:
>> Volg partijen zowel voorwaarts als achterwaarts
voor verbeterde efficiëntie, veiligheid en een
verminderd bedrijfsrisico
>> Ken partijnummers aan containers toe, zodat ze
bij ontvangst automatisch aan voorraden worden
toegekend
>> Beheer van gewichtsartikelen: maak verwerking
van de voorraad eenvoudiger door gebruik van
meerdere meeteenheden
>> Volledige integratie in al uw bedrijfsprocessen en
op al uw locaties: stroomlijn uw bedrijfsprocessen
en verhoog de efficiëntie van inkoop, import,
magazijn- en voorraadbeheer, verkoop, distributie
en financiën
>> Realtime transparantie in business drivers voor
een betere en meer geïnformeerde besluitvorming

>> Audittrails van partijen, om te zien wie
partijgegevens heeft geüpdatet en hoe de
gegevens gedurende de levenscyclus zijn
veranderd
>> Beheer van brandstofkosten en efficiëntie van
chauffeurs met behulp van vaste of variabele
routeplanning
>> Multivalutaondersteuning om succesvol te
concurreren op de wereldmarkt
>> Inzicht in uw werkelijke rendement door allocatie
van inkoopkostprijzen, zoals invoerrechten,
douanerechten en verzendkosten
>> Draadloze technologie in uw magazijn voor onder
andere gestroomlijnde werkstromen, preciezere
gegevens en snellere inventarisaties en periodieke
tellingen

>> Geautomatiseerde prognoses, inclusief
verkooppuntgegevens, klantprognoses, historische
verkooptrends en doorlooptijden van leveranciers,
voor een optimaal inkoopbeleid

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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