Freshng: altijd goed
Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Vanuit Microsoft Excel, zo
in het ERP-systeem

“Enorme
tijdsbeparing
omdat Excellijsten
niet meer opnieuw
ingevoerd hoeven
te worden. Het
inlezen zorgt
daarnaast voor een
foutenreductie.”

Beheersing en besparing zijn het gevolg van het efficiënt inzetten
van de informatietechnologie. Dat gegevens vaak nogmaals
ingevoerd moeten worden in het ERP-systeem, komt niet
tegemoet aan de tijdsbesparing. Binnen Freshng is het mogelijk
om de Excel-gegevens direct op te halen in de ERP-database.
Met de functionaliteit Inlezen Excellijsten worden de bestanden
automatisch ingelezen. De inkoop wordt ingelezen en bijgewerkt
in de voorraad van het ERP-systeem. Zowel de inkopen die nog
als rollende voorraad, als de binnengemelde voorraad staan
geregistreerd, kunnen zo via Freshng gevolgd worden.
Automatisering is inmiddels al lang geen doelstelling meer op
zich, het is een middel om te komen tot een goede
bedrijfsvoering.
RPO ICT Solutions is Business partner van Microsoft.

Uw voordelen
•
•
•
•

Betere beheersing van de processen
Tijdsbesparing door direct ophalen gegevens
Vervallen handmatige handeling zorgt voor foutenreductie
Volledig geïntegreerd zodat de gegevens direct zichtbaar zijn in
de database.

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 Inlezen Excellijsten
Om de bedrijfsprocessen naadloos aan elkaar te verbinden is het een
voordeel om te werken met de functionaliteit Inlezen Excellijsten.
Gegevens zijn snel geïmporteerd en kunnen in het ERP-systeem
gemonitord en verwerkt worden.
 Volgens een vooraf gedefinieerde importdefinitie worden de inkopen
automatisch gekoppeld aan het ERP-systeem.
 Het is mogelijk om meerdere werkbladen met informatie te
importeren.
 De lijsten worden direct ingelezen, waardoor de voorraad ook al als
rollende voorraad gemonitord kan worden.
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 Na het inlezen van het bestand, is de lijst volledig bijgewerkt in uw
voorraad en kan het verkoopproces plaatsvinden.
 Betere beoordeling van de Excel gegevens doordat ze worden
vastgelegd in de totaaloplossing.
• De functionaliteit ondersteunt de organisatie doordat de gegevens
direct zichtbaar zijn op diverse niveaus in de organisatie.
• Omdat de import ook palletcodes en telercodes ondersteund, is het
mogelijk om de tracking en tracing tot op dat niveau te garanderen.
Deze “uitdieping” vindt plaats op het palletbestand per inkoopregel.

