Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Electronic Data
Interchange voor
handelsberichten
“Verliefd, verloofd
en getrouwd binnen
een mum van tijd.
Ook in de zakelijke
wereld kan het soms
zó goed klikken, dat
er in ‘no time’ een
topprestatie wordt
neergezet.”

Met EDI (Electronic Data Interchange) laat u de afhandeling van uw
handelsberichten, zoals orders, facturen, pakbonnen en vrachtbrieven
volledig elektronisch verlopen.
De binnenkomende berichten worden in een elektronische postbus
geplaatst en daarna, zonder dat er nog bewerking nodig is en in het
juiste formaat ingelezen in Freshng. Hetzelfde gebeurt met uw
uitgaande handelsberichtenstroom, maar dan in de bedrijfssoftware
van uw handelspartners.

Uw voordelen
• Grotere efficiency door tijdbesparing
• Meer flexibiliteit: u bepaalt zelf het tijdstip van het uitlezen van de
postbus
• Snellere beschikbaarheid van gegevens
• Minder kans op fouten
• Reductie van verwerkings- en transmissiekosten
EDI, in combinatie met de Freshng software, biedt u de mogelijkheid
om foutloos en efficiënt zaken te doen met grote retailers en hun
volgers.
EDI kan volledig geïntegreerd worden in de standaardfunctionaliteit
van Freshng. Hierdoor zijn alle actuele gegevens in uw onderneming
ook direct in Freshng beschikbaar.

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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www.rpo.nl

RPO ICT Solutions biedt u de
volgende EDI-dienstverlening
• standaard EDI-software op basis van de nieuwste XML
uitwisselingstechnieken
• de vertaalmodule
• de communicatiesoftware
• de beheeromgeving
• de import- en exportmodule voor de Freshng applicatie
• de elektronische postbus
• advies en ondersteuning bij het coderen van producten middels de EAN
DAS productgegevensdatabase
• advies en ondersteuning bij de SSCC-nummeringen van logistieke
verzendeenheden

EAN DAS
Met EAN DAS kunt u uw productgegevens elektronisch uitwisselen met die
van retailers.
SSCC
Met SSCC kunt u iedere individuele logistieke verzendeenheid (zoals
bijvoorbeeld een pallet) van een uniek nummer voorzien. Op basis van
deze code die op het GS1-label is weergegeven, herkennen en
identificeren u en uw handelspartners de verzendeenheid automatisch.

