Importbeheer
Beter beheer van uw bedrijfsprocessen wereldwijd. Zicht op al uw artikelgegevens in realtime. Volledig inzicht in
uw voorraad. Uitgebreide planning en controlling. Of u nu buiten Nederland produceert of goederen vanuit het
buitenland importeert om vervolgens weer te distribueren: met Apprise® Importbeheer worden importprocessen
minder complex. Ook krijgt u zicht op de werkelijke inkoopkostprijzen van uw goederen. Dit alles leidt tot
verhoogde efficiëntie en maximaal rendement.

Volledig inzicht en controle

Beter beheer van kosten

Onze geïntegreerde importfuncties maken
het wereldwijd zakendoen eenvoudiger. Uw
bedrijfsprocessen verlopen soepeler en u krijgt
compleet inzicht in uw logistiek en leveringsketen.
U kunt uw goederen overal ter wereld produceren
of inkopen. Vervolgens kunt u uw orders op elk
gewenst niveau volgen, zoals inkooporders, containers,
zendingen en schepen. Zo kunt u uw voorraad beter
op de vraag afstemmen en meer omzet maken. Met
onze software krijgt u een dieper inzicht in de kosten
en doorlooptijden van leveranciers. Hierdoor wordt
niet alleen de voorraadbeschikbaarheid optimaal, maar
houdt u ook uw kosten zo laag mogelijk.

Onze software laat u in detail kosten toewijzen. U
heeft zo meer controle over uw kosten en u kunt
maximaal rendement uit uw importprocessen halen.
U kunt namelijk met precisie de inkoopkostprijzen
opbouwen, door toekenning van o.a.: verzendkosten,
invoerrechten, inklaringskosten, belastingen,
verzekeringsgelden en andere bijkomende kosten.
Deze inkoopkostprijzen kunt u vervolgens per
artikel, eenheid, volume, leverancier of locatie volgen
en beheren. Zo ziet u in een handomdraai welke
kostenposten het meest op uw rendement drukken.
U kunt deze informatie vervolgens gebruiken om uw
inkoop- en prijsbeleid te verbeteren. Verder kunt u
dankzij integratie met uw financiële administratie
gemakkelijk uw crediteuren op inkooporders of
zendingen afstemmen.

Snel reageren op verandering
Met onze krachtige oplossingen krijgt u toegang tot
gedetailleerde informatie, zodat u snel kunt reageren
op veranderingen in de wereldmarkt. Aan de hand van
de werkelijke inkoopkostprijzen en doorlooptijden van
orders kunt u telkens de best passende leveranciers
kiezen. Zo haalt u uit elke order het maximale
rendement. Doordat onze software probleemloos
meerdere valuta’s ondersteunt, kunt u met een breder
scala aan leveranciers zakendoen. Dit vergroot de
controle over uw kosten en voorraadbeschikbaarheid.
En dankzij het flexibel samenstellen van zendingen
en containers, o.a. op basis van gewicht, volume
of waarde, wordt het importeren van uw goederen
efficiënter en de bijbehorende kosten lager.

Flexibel beheer van uw bedrijf, in de gewenste
valuta’s en talen, en met behulp van de best
passende processen.

Apprise® Importbeheer
>> Ondersteuning van meerdere valuta’s – flexibele
inkoop- en boekhoudopties voor internationaal
opererende bedrijven
>> Inkoopprijzen en doorlooptijden van leveranciers
– beter beheer van uw kosten en voorraad
>> Meerdere inkooporders en leveranciers per
container – maximale kostenbesparingen
>> Samengestelde zendingen en containers, op basis
van gewicht, volume of waarde – meer flexibiliteit
en controle
>> Tracking en beheer van inkooporders, containers,
zendingen en schepen – gedetailleerde
statusoverzichten in realtime, voor optimale
voorraadplanning en -beheer
>> Ontvangst van containers en gerelateerde
elektronische updates – eenvoudigere processen
en hogere efficiëntie

>> Tabellen per artikel met HS-codes en
invoerrechten – automatische toewijzing van
kosten aan artikelen, op basis van het land van
herkomst en het land van bestemming
>> Beheer van direct shipments – flexibiliteit, meer
efficiëntie en lagere kosten
>> Beheer van documentaire accreditieven
en internationaal bankieren – sneller en
gestroomlijnd verloop van internationale handel
>> Afstemming van crediteuren op inkooporders
en/of zendingen – integratie met de financiële
administratie
>> Solide informatiesysteem – realtime toegang
en drill-downmogelijkheden voor een optimale
managementcontrole

>> Werkelijke inkoopkostprijzen, toegewezen op
basis van gewicht, volume, eenheid of waarde –
accuraat inzicht in verkoop-, klant-, leveranciersen artikelrendement

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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