Apprise® Leveranciersportaal
Met het leveranciersportaal van Apprise® ERP krijgt u realtime toegang tot informatie over uw productie, zendingen en
inkooporders. Uw transporteurs en leveranciers kunnen via ons portaal - een webtoepassing - snel updates van statussen doorgeven.
Zo heeft u sneller en gemakkelijker dan ooit toegang tot uw productie- en verzendgegevens.

De uitdaging
Toegang tot realtime productie- en verzendgegevens is
essentieel voor een efficiënte bedrijfsvoering. Helaas
kan het soms lastig zijn om te weten wanneer uw
goederen aankomen. Toch zou het vrij simpel moeten
zijn. Wat u wilt weten is de productiestatus van items,
hun verwachte leverdatum en eventuele updates,
waaronder mogelijke vertragingen.
De tijd die u besteedt aan taken wordt soms als
kostenpost over het hoofd gezien. U ontvangt
regelmatig updates over de productie en verzendingen
en dat moet allemaal handmatig in uw database worden
ingevoerd. Dat kost veel tijd. Zou het niet beter zijn als
u de invoer van al deze gegevens niet langer hoeft te
doen?

De oplossing
Het leveranciersportaal van Apprise ERP is
webgebaseerd en voorziet u van realtime productie-,
verzend- en inkoopgegevens. Altijd wanneer u dat nodig
heeft, beschikt u over de meest recente productie- en
verzendgegevens. En die gegevens komen direct van uw
leveranciers.
Deze gegevens worden veilig opgeslagen in de database
van uw Apprise ERP. U hoeft daarvoor geen extra
hardware aan te schaffen. Documenten en afbeeldingen
kunnen ook worden opgeslagen. U heeft dus een
centrale plek voor alle verzendgegevens en andere
gerelateerde documentatie.
Bovendien heeft u volledige controle over wie toegang
heeft. U kunt aan elke gebruiker bevoegdheden
toekennen of een specifieke gebruikersrol toewijzen. U
kunt gebruikerstoegang zelfs tot bepaalde pagina’s of
specifieke gegevensvelden beperken. Daarnaast heeft
u toegang tot audittrails. Zo ziet u welke updates door
wie onlangs zijn uitgevoerd. Met het leveranciersportaal
van Apprise kunt u binnenkomende zendingen volgen en
meer inzicht krijgen in deze zendingen. Daardoor kunt u
uw bedrijf beter aansturen.

Gepositioneerd voor
verhoogd succes
Door onze focus op ERP- en SCM-oplossingen
voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen 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.

Features

Voordelen

>> Bestaande records van zendingen en containers
controleren, volgen en updaten
>> Webgebaseerd en realtime toegang
>> Portaaltoegang regelen per specifieke gebruiker,
groep gebruikers of een gebruikersrol - op niveau van
pagina of gegevensveld
>> Gegevens van inkooporders bekijken
>> Documenten, foto’s en andere relevante bestanden
aan een record toevoegen

>> De mogelijkheid voor de leverancier om gegevens
snel te updaten zorgt ervoor dat u op elk moment
over realtime productie- en verzendgegevens
beschikt
>> Gegevens worden in uw ERP-database opgeslagen;
aanschaf van extra hardware is dus niet vereist
>> Bespaar tijd door niet langer zelf gegevens hoeven in
te voeren

>> Zendingen zoeken en volgen met behulp van snelle,
geavanceerde zoekopties

>> Door documenten, foto’s en bestanden bij een
record van een zending op te slaan, kunnen relevante
bestanden sneller worden geraadpleegd en zijn als
gevolg daarvan de responstijden korter

>> Toegang via het web; onmiddellijk updates in de
Apprise ERP-applicatie

>> Dankzij geavanceerde zoekfuncties voor containers
verloopt het opvolgen van taken een stuk sneller

>> Taakbeheer en audittrails

>> Beheersbare gebruikerstoegang houdt uw gegevens
en informatie veilig

>> Volledige integratie met alle aspecten van de
modules ‘Product lifecycle management’ en
‘Productiebewaking van leveranciers’
>> Productietaken aanmaken voor statusupdates
van productie, kwaliteitsbewaking, verpakking en
levering

>> Met taakbeheerfuncties kunt u met gemak
wijzigingen en updates controleren; uw management
is daardoor beter geïnformeerd
>> Snelle en precieze informatie betekent dat u altijd
voorbereid bent op het nemen van snelle en goed
geïnformeerde zakelijke besluiten

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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