Facilitair managementinformatiesysteem
Met het facilitair managementinformatiesysteem van Apprise® ERP kunt u op dynamische wijze en in detail alle
nodige gegevens voor uw bedrijf opvragen. U krijgt dankzij realtime analyses meer zicht op uw bedrijfsprestaties
uit het verleden en de trends die zij volgen. Via data mining worden uw meest essentiële vragen beantwoord.

Realtime toegang tot
essentiële bedrijfsgegevens

Business drivers tot in
detail bekijken

Met ons systeem krijgt u zicht op uw gehele bedrijf.
Daardoor heeft u meer inzicht in het verloop
van uw bedrijfsprestaties en worden trends in
realtime zichtbaar. Wilt u achterhalen wat de
onderliggende oorzaak van uw bedrijfsresultaten is?
U kunt uw gegevens tot in detail uitdiepen, inclusief
oorspronkelijke documenten. Verder bevat het
systeem optionele, vooraf ontworpen kubussen met
gegevens, waarmee u over waardevolle informatie op
aanvraag zult beschikken, aan de hand van algemene
prestatieparameters. U kunt met gemak de gegevens in
andere vormen bekijken en filters op ze toepassen. Zo
vindt u trends, waarop u vervolgens snel kunt reageren.
Het resultaat is een optimale bedrijfsprestatie.

Krijg toegang tot recentere gegevens, waaronder uw
balans en de staat van uw baten en lasten, met behulp
van onze uitgebreide functies voor inzage in financiële
gegevens op aanvraag. Spot trends en resultaatfactoren
door resultaten naast elkaar te leggen. Vervolgens kunt
u adequaat reageren door corrigerende maatregelen te
nemen. Gebruik onze standaardkubussen met gegevens
voor snelle en flexibele toegang tot prestatiecijfers
met betrekking tot doelstellingen versus resultaten,
verkopen, boekingen, voorraad, inkoop, magazijnbeheer
en debiteuren. Of stel naar eigen wens kubussen met
gegevens samen voor gepersonaliseerde inzages.

Verregaand inzicht en controle
voor management
Maak beter gebruik van analyses van uw klanten en
artikelen. Door meer inzicht in het rendement van elk
van uw klanten en artikelen kunt u betere besluiten
nemen over klantsegmenten en productlijnen. Onze
analysetools zijn flexibel in gebruik en geven u een
beter begrip van verkoopresultaten, uitgesplitst per
verkoopvertegenwoordiger, klant en artikel. Zo heeft
u meer zicht op verkoop-, winst- en rendementscijfers
per artikel en klant, en weet u precies hoe u de
verkoopresultaten omhoog kunt halen. Maak betere
keuzes qua leveranciers dankzij een beter begrip van
de leverbetrouwbaarheid en leveringskosten. Krijg
meer inzicht in uw bedrijfsresultaten door gebruik van
realtime, tijdgerelateerde ratio- en kasstroomanalyses.

Apprise® Facilitair managementinformatiesysteem
>> Volledig geïntegreerd informatiesysteem –
flexibel en op aanvraag prestatiegegevens van al
uw processen overzien
>> Toegang in realtime en tot op gedetailleerd niveau
– snel toegang tot de belangrijkste informatie en
oorspronkelijke documenten
>> Klantanalyse – analyseer verkopen van
klantspecifieke artikelen, zowel hoeveelheden
als marges; krijg inzicht in het rendement van uw
klanten
>> Artikelanalyse – stel de omzet en marges per klant
en artikel vast; krijg inzicht in het rendement van
uw artikelen
>> Analyse van vertegenwoordigers – bekijk hoe uw
vertegenwoordigers presteren aan de hand van
klanten, artikelen, afzet, winst, retouren en marges
>> Volgen van speciale artikelen – volgen per klant of
vertegenwoordiger
>> Analyse van uitleveringsgraad – ontdek wat de
uitleveringsgraad is op basis van het aantal stuks,
orders, orderregels en orderbedragen

>> Ouderdomsanalyse van vorderingen –
verhoog het rendement op uw vorderingen
door verregaand inzicht in de ouderdom van
vorderingen per incassoteam, divisie, groep,
bureau of klant
>> Financiële ratio’s – bereken standaard financiële
ratio’s in realtime; vergelijk met voorgaande
perioden
>> Kasstroomanalyse – doe meer kennis op over
voorgaande trends en vooruitzichten van uw
kasstroom
>> Analyse van rekeningtransacties – maak een
analyse van uw grootboekrekeningen op basis van
saldo of gedane transacties
>> Solide financiële rapportage op aanvraag – draai
overzichten van uw balansrekeningen en uw winsten-verliesrekeningen uit; analyseer trends door
gegevens van verschillende perioden naast elkaar
te leggen; importeer en exporteer uw gegevens
met gemak

>> GMROI – bekijk uw artikelen, categorieën
of leveranciers voor een beter inzicht in het
rendement van uw artikelen
>> Leverbetrouwbaarheid – maak de best
mogelijke keuze qua leveranciers aan de
hand van uitgebreide gegevens over hun
leverbetrouwbaarheid

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 ERPsoftware 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.

Nederland:
Regus Almere Centraal Station
Busplein 36-38
1315 KV Almere
Tel: +31 36 538 93 01
www.apprise.com.nl
emea@apprise.com

Locaties wereldwijd:
Brno, Tsjechië • Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk • Bethlehem, Verenigde Staten • Nanjing, China • Melbourne, Australië
Apprise® is een geregistreerd trademark van Apprise Software, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Copyright ©2015 Apprise Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

EIS0715NL

