Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Op koers houden door
Business Intelligence

“Freshng is een
innovatief en
gebruiksvriendelijk ERP
softwarepakket
waarin digitaal
factureren,
Business
Intelligence en
realtime
informatie op
bijvoorbeeld iPad
mogelijk is.”

Er gaan ongelofelijk veel gegevens om in uw Freshng software. Dat
is essentieel voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Maar u kunt meer
doen met al deze gegevens. U kunt ze ook gebruiken voor het
maken van analyses. Bijvoorbeeld om beter zicht te krijgen op
segmenten binnen uw klantenbestand of om subtiele
verschuivingen vast te stellen in wat klanten van u vragen. Zo
ontwikkelt u managementinformatie die u kunt gebruiken om uw
onderneming mee te sturen en op koers te houden.
Dit proces wordt ook wel Business Intelligence genoemd.
RPO kan u ondersteunen bij het integreren van BI in de Freshng
software. Wij doen dit met behulp van de Qlikview Professional
software van Qliktech international, waarvan RPO gecertificeerd
partner is.

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.

Voor meer informatie

Uw voordelen
• Betere managementinformatie
• Eerder vaststellen van nieuwe marktkansen,
concurrentievoordeel
• Meer grip op uw onderneming

RPO Automatisering biedt u diverse diensten
op het gebied van BI:
• volledige integratie binnen de Freshng software
• snelle implementatie
• inzet van diepgaande databasekennis bij het ontsluiten van benodigde
gegevens
• ondersteuning bij het opstellen van standaard- en maatwerkrapportages
• eerstelijns ondersteuning bij het gebruik van de Qlikview Professional
software
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