Apprise® ERP voor woninginrichting
Maak gebruik van solide bedrijfsoplossingen om aan de toenemende eisen van de woninginrichtingbranche te voldoen. Apprise
ERP is een volledig geïntegreerde ERP-oplossing waarmee u uw leveringsketen op efficiënte en effectieve wijze kunt aansturen,
van productie tot en met bezorging aan de detailhandel. Met behulp van Apprise ERP beschikt u over de allerbeste tools en
functies voor de woninginrichtingbranche, zoals EDI, beheer van terugvorderingen, productiebewaking van leveranciers,
magazijnbeheer en meer.

Beter conformiteitsbeheer

Gestroomlijnde leveringsketen

Met behulp van geïntegreerde gereedschappen kunt u
zich instellen op veranderingen in compliancevereisten
van retailers en groothandelaren. Onze EDIoplossingen maken software van derden voor mapping
en vertaling van EDI-gegevens overbodig. Bovendien
zorgt volledige integratie binnen Apprise ERP ervoor
dat uw bedrijfsgegevens zich binnen één systeem
bevinden. De door ons beheerde EDI-diensten houden
in dat ons wereldwijd actieve EDI-team zich bezig
houdt met het instellen van uw EDI, uw dagelijkse EDItransacties en compliancewijzigingen in de toekomst.
Aan de hand van gereedschappen voor beheer van
terugvorderingen kunt u terugvorderingen van
retailers bijhouden, tracken, betwisten en terughalen. U
kunt met behulp van redencodes uw terugvorderingen
verder uitdiepen en tracken, zodat u de gevolgen van
terugvorderingen voor uw bedrijfsresultaat kunt
analyseren.

Apprise ERP is een compleet uitgeruste oplossing.
Het wordt direct aangeleverd met de functionaliteit
die u nodig heeft voor het aansturen van uw gehele
leveringsketen. Er zijn dan ook minder add-ons
van derden noodzakelijk. Dit leidt tot verhoogde
bruikbaarheid, gegevensintegriteit en rapportage,
alsmede een snellere implementatie. Elke extra
add-on heeft een andere manier van werken. Uw
gebruikers zouden dus met beide systemen en de
interactie ertussen bekend moeten worden. Gebruik
van meerdere add-ons betekent ook dat gegevens met
meerdere systemen dienen te worden gedeeld en dus
met meerdere applicaties. Dit kan leiden tot dubbele
gegevens, alsmede een vertraging in de rapportage.

Hogere omzet en winst
Maak gebruik van geavanceerde gereedschappen
voor prognoses en planning om o.a. gegevens
van verkooppunten (points-of-sale),
klantprognoses, geschiedenis van verkooptrends,
seizoensgebondenheid en doorlooptijden van
leveranciers met uw systeem te integreren. Hierdoor
kunt u uw voorraadkosten tot een minimum beperken
en ervoor zorgen dat u te allen tijde over de juiste
producten beschikt. Gegevens worden gedurende de
dag in realtime geüpdatet, dus alle nodige informatie
is meteen beschikbaar en uw team hoeft zodoende
minder tijd te besteden aan het maken van verslagen. In
geval u toch verslagen wenst af te drukken, kunt u met
de volledig geïntegreerde Apprise ERP-oplossing in
slechts enkele minuten uw eigen lay-outs van verslagen
maken. Verder helpen onze tools voor magazijnbeheer
u met het optimaliseren van orderpicking, ontvangst en
opslag, zodat u uw omzet kunt verhogen zonder extra
personeel aan te nemen.

Gepositioneerd voor
verhoogd succes
Door onze focus op ERP- en SCM-oplossingen voor
fabrikanten, importeurs en distributeurs van
woninginrichting 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.
Dankzij kantoren in Europa, de Verenigde Staten,
Azië en Australië zijn wij daar waar u zakendoet. Dat
betekent voor u 24 uur per dag ondersteuning.

Apprise® ERP is inclusief de volgende functies,
specifiek voor de woninginrichtingbranche:
Conformiteitsbeheer

Magazijnbeheer

>> Geïntegreerde en geautomatiseerde EAN/GS1-labels

>> Op papier gebaseerd of draadloos

>> Volledig geïntegreerde ondersteuning van EDItransacties (EDIFACT)

>> Flexibel beheer van magazijnlocaties, zones en
magazijnen

>> Tools voor het monitoren van terugvorderingen

>> Gestuurde opslag

>> RFID (radiofrequentie-identificatie)

>> Retouren en herbestellingen

>> Zelfbeheerde of door Apprise verzorgde
creatie, testing en onderhoud van EDImappingbestanden

>> Tracking van partij- en serienummers

Prognoses, planning en inkoop
>> Prognoses in samenwerking met klanten
>> Integratie van gegevens van verkooppunten
>> Solide prognosealgoritmes
>> Verkooptrends en seizoensgebondenheid
>> Beheer van inkoopsignaleringen
>> Op regels gebaseerde en in de tijd gefaseerde
tools voor beheer van lange doorlooptijden en
seizoensgebondenheid

Financieel beheer

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

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

>> Regels voor kredieten en incasso’s per klant
>> Volgen en beheren van terugvorderingen
>> Beheer van accreditieven
>> Factoring
>> Verkoopprovisies; gedeelde provisies
>> Beloningen aan klanten

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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