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

Inzicht en overzicht
door takenlijst
orderafhandeling
“Wij werken met
long-term
businesspartners die
belang hebben bij
de combinatie van
snelheid,
betrouwbaarheid en
uiteraard versheid,
wij bedienen ze
eenvoudig met
Freshng, waardoor
er genoeg tijd
overblijft voor het
contact met onze
klanten”

Bij het verwerken van uw inkoop- en verkooporders moeten veel
zaken worden afgehandeld. De Takenlijst orderafhandeling zorgt
ervoor dat u daarbij niets meer over het hoofd ziet.
Hiermee kunt u taken koppelen aan medewerkers. Als taken niet op
tijd zijn uitgevoerd geeft het systeem automatisch een waarschuwing.
De Takenlijst orderafhandeling is volledig geïntegreerd met de
standaardfunctionaliteit van Freshng. Hierdoor zijn alle actuele
gegevens in uw onderneming ook direct beschikbaar.

Uw voordelen
•
•
•
•

Grotere accuratesse en efficiency
Grotere klanttevredenheid
Inzicht en overzicht in ieders taken
Tijdwinst omdat voorkomen wordt dat er achteraf extra
handelingen moeten worden verricht

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.

Een overzicht van de functionaliteit op hoofdpunten:

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.

• vastleggen van taken via de stamgegevens van de relatie
• vastleggen van standaardtaken voor de gehele administratie ter
vereenvoudiging van de invoer
• acties vastleggen op basis van de uitvoering door middel van
blokkade van de order of waarschuwingen
• vastlegging van acties ter controle
• automatische meldingen door het systeem bij niet uitgevoerde
taken

Voor meer informatie

• in de orderlijst direct inzage in de status van de gekoppelde taken
• mogelijkheid om orders te sorteren op de status van de takenlijst
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• mogelijkheid om binnen de orderkolom te filteren op taken

