Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Profiteer van de synergie
tussen uw
ondernemingen met
Intercompany
"Het profiteren van
groot zijn, zonder
de kleine flexibele
structuur verliezen.
Meer inzicht en
minder arbeid.”

Voor AGF bedrijven met meerdere vestigingen, al dan niet in het
buitenland, is de extra functionaliteit Intercompany ontwikkeld.
Binnen deze functionaliteit worden alle stamgegevens, zoals relaties
en artikelen centraal onderhouden. Een vestiging kan vervolgens van
deze centrale bestanden gebruik maken om alle commerciële en
logistieke processen te volgen en de voorraden te gebruiken.

Uw voordelen
• Centraal onderhoud van de stamgegevens
• Iedere vestiging handelt met de eigen voorraad, maar kan ook de
voorraad raadplegen van de andere vestigingen
• Sneller onderlinge verkoop van een product uit een andere vestiging, na
autorisatie, realiseren. Freshng regelt de vastlegging van de inkoop en de
verkoop in rekening-courant
• De verkoopprijs is gecalculeerd of kan onderling afgesproken worden
• Het product kan opgereden worden naar de eigen locatie
• De gekochte voorraad wordt een subvoorraad van de verkopende
vestiging
• Bij buitenlandse vestigingen wordt er bij de levering rekening gehouden
met de BTW eisen
• Mogelijkheid om vestigingen eenvoudig toe te voegen

Specificaties Intercompany

Kwaliteitssoftware voor
de AGF-branche
De Freshng software heeft zich in
de afgelopen 30 jaar bewezen als
standaard bedrijfsbrede
kwaliteitsoplossing voor de
AGF-branche. Freshng draagt bij
aan kostenbesparingen en aan de
groei van uw omzet en marge.
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• Een uniek artikelbestand per vestiging, zodat altijd geconsolideerde
resultaatoverzichten gegenereerd kunnen worden
• Een uniek relatiebestand, zodat ook een centraal limietcontrole kan
plaatsvinden
• Financieel worden onderlinge leveringen in rekening-courant
geboekt
• Er is een Masterdata administratie
• Er is een limietbewaking over de verschillende vestigingen
• Boekingen van Intercompany transacties en de uitgaande
Intercompany facturen worden op een apart
debiteurenrekeningnummer geboekt, in te richten in de
administratie instellingen.
• In de vestiging waar de inkooporder automatisch aangemaakt is,
wordt automatisch een binnengekomen factuur vastgelegd.
• De binnenkomende factuur van de Intercompany leveringen wordt
op een in de administratie instellingen in te richten crediteuren
rekening geboekt met een aparte dagboekcode.

