Meer dan een leverancier. Uw partner.
Het is van groot belang voor uw bedrijf dat u de juiste software en de juiste softwareleverancier kiest. Wanneer u voor een
leverancier kiest die verstand heeft van uw industrie en de bijbehorende unieke behoeften kent, kunt u zich ervan verzekeren dat
de implementatie succesvol zal verlopen en dat uw gebruikers continu van support voorzien zullen worden. Wanneer u voor een
leverancier kiest wiens prioriteiten gelijk zijn aan die van uzelf, zal u een partnerschap voor de lange termijn aangaan, ook wanneer
uw bedrijf en behoeften veranderen.

Lagere eigendomskosten;
snellere ROI
De producten en diensten van Apprise leggen de focus op het
verbeteren en stroomlijnen van uw bedrijfsprocessen, het
verlagen van uw kosten, het genereren van een zeer sterke
groei in omzet en het verhogen van uw rendement.
Wij bieden complete ERP- en SCM-oplossingen, waaronder
op papier gebaseerd en draadloos magazijnbeheer,
tools voor retailer compliance zoals EDI en beheer van
terugvorderingen, DRP en forecastingtools, en meer.
Onze volledig geïntegreerde oplossingen maken aparte
investeringen in add-on systemen overbodig, wat u de
mogelijkheid geeft om uw totale kosten laag te houden en uw
bedrijfsoverzichtelijkheid te verbeteren.
Uw industriespecifieke vereisten - importtools, EDI,
retailetikettering, RFID en meer - zijn geïntegreerd met de
centrale, gestandaardiseerde applicatie van Apprise® ERP.
Aangezien er minder persoonlijke aanpassingen noodzakelijk
zijn, kunt u besparen op opstart- en onderhoudskosten, de
deployeringstijd verkorten, de kosten van upgrades laag
houden en uw investering sneller terugverdienen.

Gespecialiseerde importbeheertools
Het beheren van de complexiteiten van wereldwijde sourcing en
fabricage en import van overzee met behulp van:
>> Tracking en beheer van inkooporders, containers, zendingen
en schepen

Expertise in de industrie
De enige focus van Apprise zijn ERP- en SCM-oplossingen
die voldoen aan de unieke behoeften van fabrikanten,
ontwerpers en distributeurs van gebruiksgoederen.
Aangezien wij over kantoren in Europa, Noord-Amerika en
Pacifisch Azië beschikken, zijn wij altijd werkzaam waar u
dat bent. Onze ontwikkelingsstrategie wordt gedreven door
uw behoeften en vereisten. Wij zorgen ervoor dat u sneller
en met een strakkere integratie aan uw industriespecifieke
vereisten voldoet.
Onze professionele dienstverlening wordt gevormd door
teamleden die stuk voor stuk experts in gebruiksgoederen
zijn, van projectmanagement tot support. In tegenstelling tot
wederverkopers van horizontale applicaties hoeven wij ons
niet meer te verdiepen in uw industrie, aangezien wij er al
bekend mee zijn. Samen met u komen wij tot aanbevelingen
over topmethodes in uw industrie, waarmee u de processen,
prestatie en rendement van uw bedrijf kunt verbeteren.

Naadloze tools voor conformiteit met detailhandel
Voldoe aan de conformiteitsvereisten van uw grootste
detailhandelpartners, terwijl u tegelijkertijd terugvorderingen
beter trackt, beheert en vermindert, met onze complete reeks aan
conformiteitstools:

>> Samenstelling van zendingen en containers op basis van
gewicht, volume en waarde

>> Verwerking en mapping van EDI-transacties

>> Tools voor beheer van direct shipments (dropshippings)

>> Geïntegreerde RFID-mogelijkheden

>> HS-codes en belastingtabellen per artikel

>> EAN/GS1-128-labels op pallet- en doosniveau

>> Afstemming van crediteuren op inkooporders en zendingen

>> Tools voor beheer van terugvorderingen

>> Klantspecifieke prijsbepaling en contracten

>> Rendementsanalyse per klant, artikel en leverancier
Uitgebreide inkoop en distribution resource planning (DRP)
Optimaliseer uw voorraadbeschikbaarheid en minimaliseer overbodige voorraadkosten door uw prognoses accurater te maken met behulp van
onze solide planningtools:
>> Standaard en persoonlijk aan te passen prognosealgoritmes, volledig geïntegreerd met de centrale Apprise-applicatie
>> Gebruik van POS-gegevens, klantprognoses, verkooptrends, seizoensgebondenheid, voorraadstatus en doorlooptijden van leveranciers
>> Verkoopresultaten en -historie per vertegenwoordiger, klant en leverancier
>> In de tijd gefaseerde tracking en beheer van meerdere inkooporders en zendingen
>> Tools voor beheer van inkoopsignaleringen

Internationaal bereik voor
internationaal zakendoen

Dienstverlening met
meerwaarde

Dankzij onze aanwezigheid in Europa, NoordAmerika en Oost-Azië kunt u de prestatie van uw
hele leveringsketen verbeteren door middel van één
volledig geïntegreerde oplossing voor uw wereldwijde
behoeften:

U krijgt zowel voor als na aanschaf wereldwijd
ondersteuning van leden van ons team, die over
volledige kennis van uw industrie en onze applicaties
beschikken:

>> Wereldwijd toe te passen applicaties geven u de
mogelijkheid om uw complete leveringsketen nog
nauwer te integreren
>> Lokale implementatie-, adviseer- en
trainingdiensten in Europa, Noord-Amerika en
Oost-Azië
>> Wereldwijd 24 uur per werkdag ondersteuning
van uw internationale bedrijfsprocessen
>> Lokale ondersteuning in Europa, Noord-Amerika
en Oost-Azië

Vooraanstaande technologie
De applicaties van Apprise zijn gebaseerd op
de nieuwste bewezen technologiestandaarden.
Dankzij Apprise® ERP krijgt u het gebruikersgemak,
de betrouwbaarheid, de schaalbaarheid en
de interoperabiliteit die u nodig heeft om uw
missiekritische bedrijfsprocessen te ondersteunen:
>> Partners zijn onder andere Microsoft®, Progress
Software en IBM®
>> Oplossingen zijn geïmplementeerd in een
multitierarchitectuur
>> Gebruik van de nieuwste standaarden,
waaronder Microsoft® .NET, service-oriëntatie en
webservices
>> Naadloze integratie met vooraanstaande thirdparty of gepersonaliseerde applicaties
>> Met gemak gegevens importeren en exporteren
door middel van API’s
>> Flexibele ontwikkelingstools om uw applicatie uit
te breiden en te personaliseren zonder dat u zelf
hoeft te programmeren of toegang nodig heeft tot
de broncode
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>> Evaluaties van bedrijfsprocessen en analyses van
bedrijfsbehoeften
>> Aanbevelingen over optimale werkwijzen
>> Implementatiewerkplannen en projectbeheer
>> Verbeteringen aan en advies over operationele en
bedrijfsprocessen
>> Live helpdesk, plus online klantenservice via de
website, kennisdatabank en online Help

Flexibele functionaliteit voor
het magazijn
Verhoog de efficiëntie van uw magazijnprocessen
en optimaliseer het gebruik van ruimte met onze
complete tools voor op papier gebaseerd en draadloos
magazijnbeheer:
>> Beheer van magazijnlocaties, zones en
magazijnen; waaronder magazijnlocaties
met prioriteit en voor tijdelijke opslag en de
mogelijkheid om magazijnlocaties tijdelijk niet
beschikbaar te maken
>> Tools voor efficiëntie, zoals gestuurde opslag,
wavepicking, crossdocking en containerontvangst
>> Geïntegreerde vrachttabellen en -regels,
evenals koppelingen met third-party tools voor
verzenddocumenten
>> Pickbonnen, picklabels conform EDI, pakbonnen
en vrachtbrieven
>> Periodieke tellingen
>> Dynamische routering
>> Tools voor arbeidsmanagement

Locaties wereldwijd:
Brno, Tsjechië • Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk • Bethlehem, Verenigde Staten • Nanjing, China • Melbourne, Australië
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