Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Alle goederenbewegingen
inplannen en foutloos
afhandelen met
transportplanning
“Beter plannen en
meer beheersing
van de kosten.
Meer inzicht door de
uitgebreide
mogelijkheden van
Freshng. Een zeer
goede investering!”

Bij het naleven van een goede planning, hoort ook een goede
registratie. Door het registreren met Transportplanning kunt u al
uw uitgaande en efficiënt binnenkomende goederenbewegingen
inplannen en afhandelen. En daarmee de marge op uw orders
vergroten. Tevens kunt u tot op partijniveau de transportkosten
inzichtelijk maken. Het transporteren is tenslotte een belangrijke
kostenpost, door het gebruik van onze functionaliteit levert het
efficiëntie en tijdwinst op.
Met Transportplanning beheerst u uw goederenbewegingen, hieronder
vallen transporten die deel uitmaken van uw processen inkoop,
verkoop, retouren en oprijdopdrachten. Met Transportplanning kunt u
bovendien de diverse transportkosten op de juiste wijze toewijzen aan
klanten of activiteiten. Dit stelt u in staat om de kostenontwikkeling
goed te monitoren en tijdig bij te sturen.

Uw voordelen
• Automatische vulling van de transportbehoefte vanuit afnemers en
leveranciers.
• Retouren en oprijdacties zijn eenvoudig te plannen
• Toewijzing van transportkosten met juiste verdeling naar inkoop en
verkoop.
• Betere beheersing van uw transportkosten
• Transportplanning is volledig geïntegreerd met de standaardfunctionaliteit van Freshng. Hierdoor worden alle wijzigingen
direct doorgevoerd en heeft u realtime inzicht in uw gegevens.

Specificaties transportplanning

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.

Het is van belang om al uw bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden.
Transportplanning maakt daar uiteraard onderdeel van uit. Met onze
functionaliteit kunt u inzichtelijk plannen en het overzicht behouden.
x U heeft tijdens de registratie een eenvoudige toegang via het
hoofdmenu.
• Via vele selectiemogelijkheden heeft u toegang tot de planning.
• Duidelijke inzage in te plannen inkoop- en verkoopregels.
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• Na een rit te hebben aangemaakt koppelt u eenvoudig een wagen
en chauffeur aan de rit.
• Transportaantallen kunnen tijdens de planning worden gemuteerd.
• Na herberekening van de werkelijke kosten kunt u deze alsnog
muteren; de door u goedgekeurde kosten worden na de
desbetreffende inkopen en verkopen geboekt.
• De kleurstellingen van het planningsoverzicht helpen om in één
view de status van een rit te onderscheiden.

