Inkoop en distribution
resource planning
Met de inkoop- en DRP-module van Apprise® ERP beschikt u over solide, op regels gebaseerde en in de tijd
gefaseerde tools voor prognoses, vraaganalyses, inkoop en voorraadbeheer en -controle. Dankzij efficiënte
inkoop, gestroomlijnd leveranciersbeheer en geïntegreerde prognoses en planning van uw voorraden kunt u uw
winstmogelijkheden maximaliseren en uw kosten minimaliseren.

Volledige controle door
flexibiliteit
Onze op regels gebaseerde werkomgeving
identificeert en waarschuwt u automatisch over
bedrijfskwesties op basis van uitzonderingen op
door uzelf gedefinieerde criteria. Met Apprise ERP
krijgt u maximale efficiëntie en controle over uw
inkoopactiviteiten doordat u uw artikelen bij meerdere
leveranciers kunt afnemen, in verscheidene valuta’s
kunt zakendoen en uw voorraden in meerdere
magazijnen kunt opslaan en beheren. Onze algoritmes
voor prognoses en planning maken gebruik van
een breed scala aan industriestandaarden, zoals
POS-gegevens, klantenprognoses, historische
verkooptrends, seizoensgebondenheid, doorlooptijden
van leveranciers, de min/max-methode, exponentiële
vereffening. Daarnaast kunt u uw eigen parameters
gebruiken. Met al deze meetwaarden krijgt u
een optimaal inkoopbeleid. Zo vermijdt u out-ofstocksituaties en profiteert u van winstmogelijkheden,
terwijl u tegelijkertijd snijdt in onnodige
voorraadkosten.

Verhoogd rendement
Gestroomlijnde supply chain management (SCM)
houdt rekening met alle factoren, zoals in potentie
lange doorlooptijden van voorraadorders. Zo kunt u
op tijd artikelen inkopen en ervoor zorgen dat u de
voorraden ontvangt wanneer de klant ernaar vraagt.
Daardoor kunt u een maximale uitleveringsgraad
behalen en de klanttevredenheid verhogen. Als
u altijd aan de wisselende vraag van uw klanten
voldoet en tegelijkertijd uw voorraadkosten omlaag
brengt, zult u bovendien uw omzetten verhogen
en dus meer winst behalen. Verder krijgt u dankzij
automatische signaleringen en taken voor inkopers
en goedkeuringsprocedures voor inkooporders meer
controle over en efficiëntie in het inkoopproces.

Ondernemingsbrede integratie
Onze software zorgt voor integratie binnen uw gehele
bedrijf, waardoor u gegevens slechts eenmaal hoeft
in te voeren. Deze gegevens zijn vervolgens meteen
beschikbaar voor alle bevoegde gebruikers in uw
organisatie. Dankzij tijdsfasering beschikt u over een
kloppend beeld van de hoeveelheden en verzendstatus
van uw voorraden, omdat openstaande klantorders en
verkoopprognoses in de cijfers worden meegenomen.
Daardoor kunt u uw inkooporders en zendingen beter
op uw verkoopactiviteiten afstemmen. Met behulp van
onze geïntegreerde tools weet u wanneer u nieuwe
artikelen moet inkopen, kunt u de beste leveranciers
uitkiezen en kunt u uw voorraad op effectieve
wijze beheren. Verder kunt u de verkoophistorie
en prestatietrends van artikelen in realtime met
prognoses voor nieuwe artikelen integreren voor
betere aannames, tests en planning.

Betere business intelligence, meer precisie in uw
prognoses en kortere bezorgtermijnen met behulp van
onze geautomatiseerde tools voor inkoop en DRP.

Apprise® Inkoop en DRP
>> Flexibele, op regels gebaseerde werkomgeving –
maximale controle
>> Integratie binnen de gehele onderneming –
naadloos beheer van al uw bedrijfsprocessen

>> Evaluaties van leveranciers – snapshots van
artikelen in bestelling en op voorraad, per
leverancier of artikel; doorlooptijden van
leveranciers en bestelpunten/-hoeveelheden

>> Standaard en persoonlijk aan te passen
prognosealgoritmes, waaronder de min/
max-methode en exponentiële vereffening –
flexibiliteit om zo goed mogelijk aan de specifieke
dynamiek van uw bedrijf te voldoen

>> Taken voor inkooppersoneel – aanbevelingen
voor inkoop op basis van regels, prognoses
en voorraadstatus; evaluaties van artikelen of
leveranciers en het versneld verwerken van
bestellingen

>> Integratie van POS-gegevens, klantenprognoses,
verkooptrends, seizoensgebondenheid,
voorraadstatus, doorlooptijden van leveranciers –
meer precisie in uw prognoses en planning

>> Statusmeldingen – automatische notificaties
voor individuen over verzending, ontvangst of
vertraging van artikelen

>> Verkoopresultaten van uw artikelen per
vertegenwoordiger, klant of leverancier – trends
en problemen in de resultaten vaststellen,
begrijpen en verbeteren
>> In de tijd gefaseerde tracking en beheer van
meerdere inkooporders en zendingen – realtime
overzicht van de status van uw voorraad
>> Beheer en tracking van orderregels, inkooporders,
containers, zendingen en schepen – dynamische,
grondige informatie voor een betere
voorraadplanning
>> Meerdere inkooporders en leveranciers
per container en zending – maximale
kostenbesparingen
>> Goedkeuringsprocedures voor inkooporders
– gestroomlijnde controle over uw
inkoopactiviteiten op basis van door uzelf
opgestelde niveaus van goedkeuring
>> Audittrails van inkooporders – volledige
transparantie in veranderingen en de historie van
inkooporders
>> Beheer van inkoopsignaleringen – op regels
gebaseerde, geautomatiseerde notificaties over
uitzonderingen en afwijkingen in voorraden en
prognoses, opgesplitst per leverancier, artikel,
categorie of groep

>> Ondersteuning van meerdere valuta’s – flexibele
inkoopopties voor internationaal opererende
bedrijven
>> Inkoopprijzen en doorlooptijden van leveranciers
– informatie voor beter voorraadbeheer
>> Werkelijke inkoopkostprijzen – toewijzen en
volgen van uw kosten tot op het moment van
magazijnontvangst, zodat u in realtime uw
winstmarges kunt beheren
>> Beheer van direct shipments – meer efficiëntie en
lagere kosten
>> Solide informatiesysteem – realtime toegang
en drill-downmogelijkheden voor een optimale
managementcontrole

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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