Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Volledig in control
door debiteurencontrole
en -beheersing
“De mogelijkheden
van Freshng zijn
divers en het pakket
is bijzonder
gebruiksvriendelijk.
Een zeer goede
investering!”

Iedere ondernemer wil een financieel gezonde onderneming leiden.
Een optimale cashflow en minimaal risico. Als gebruiker van Freshng
beschikt u standaard over de mogelijkheid om aanmaningen te
versturen naar uw debiteuren. Deze functionaliteit is vaak voldoende.
Maar het beheersen van uw openstaande posten kan ook een proces
zijn waar u uitgebreider aandacht aan wilt geven. Om dit mogelijk te
maken hebben wij binnen Freshng extra functionaliteit ontwikkeld
voor Debiteurencontrole en -beheersing.

Uw voordelen
• Een uitstekend inzicht in de openstaande posten
• Betere liquiditeit door het terugdringen van de gemiddelde
betalingstermijn
• Het terugdringen van het risico bij faillissement van een afnemer
Debiteurencontrole en -beheersing is volledig geïntegreerd met de
standaardfunctionaliteit van Freshng. Hierdoor zijn alle actuele gegevens
in uw onderneming ook direct in Freshng beschikbaar.
Freshng is de afgelopen 30 jaar ontwikkeld in nauwe samenspraak met
de AGF-branche. Onze bewezen oplossing draagt bij aan de groei van
omzet en winst van haar gebruikers.

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.

Specificaties debiteurencontrole
en -beheersing
• snel overzicht van openstaande posten
• overzichten op tal van criteria, zoals peildatum, debiteur, land van
debiteur, gebruiker, openstaand bedrag, laatste aanmaningsdatum en
openstaande, vervallen, geblokkeerde en uit handen gegeven posten
• eenvoudig aanmaningen beheren en versturen
• uitgebreide zoek- en selectiemogelijkheden
• per debiteur filteren op openstaande posten of vervallen posten

Voor meer informatie
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• uitgebreid inzicht in de aanmaningsgegevens
• overzicht aangemaande posten
• mogelijkheid te blokkeren voor aanmanen, bijvoorbeeld bij een dispuut
• opvragen, afdrukken of mailen/faxen van al verstuurde aanmaningen
• notities, aantekeningen bij contactmomenten
• eenvoudige selectiemethodiek om één of meerdere aanmaningen te
versturen
• uitgebreide vastlegging van de aanmaningshistorie

