Factsheet Freshng

Meer resultaat door het beste inzicht
Freshng® bouwt mee aan uw succes

Goede kwaliteit en beschikbaarheid, leiden
tot betere resultaten
De Freshng software van RPO ICT Solutions dekt de
automatiseringsbehoefte van ieder AGF-bedrijf. Freshng is een
volledig geïntegreerde oplossing, waarin onder meer uw inkoop,
verkoop, voorraad- en partijadministratie, tracking & tracing,
fustadministratie en uw complete financiële administratie worden
ondergebracht. Specifieke functionaliteit kunt u selecteren uit een
ruim aanbod aanvullende functionaliteiten, die perfect aansluiten op
het standaardpakket. Hierdoor is zeer veel functionaliteit beschikbaar.
Wilt u daar bovenop toch nog extra functionaliteit, dan kunnen wij die
middels onze ontwikkelservices verzorgen.

Freshng Online
Freshng is ook verkrijgbaar in abonnementsvorm. Deze oplossing is
zowel voor grote als voor kleinere bedrijven geschikt. Per maand
wordt een vast bedrag voor het gebruik van het pakket gerekend,
waardoor geen hoge investeringskosten nodig zijn. U maakt daarbij
gebruik van RPO Hosting waarbij een server beschikbaar gesteld
wordt met daarbij Microsoft Office.
Freshng is zowel in de Cloud te gebruiken als via een server in uw
eigen netwerk.

”Freshng dé totaaloplossing
voor de AGF-branche. AGF
bedrijven, van verschillende
aard en grootte, profiteren
van de voordelen van het
werken met Freshng.”

“Door Freshng hebben wij
meer inzicht in onze
bedrijfsprocessen,
overzicht gehouden over
onze systemen en uitzicht
verkregen op onze
toekomst.”

Alles-in-één-oplossing voor de AGF-branche

Freshng is compleet, modern, functioneel en wordt geroemd om haar gebruiksvriendelijkheid. De totaaloplossing is
ontwikkeld in nauwe samenspraak met onze ruim 1500 dagelijks tevreden gebruikers. Freshng biedt standaard een
uitgebreide reeks bonnen en controlelijsten, managementrapportages en financiële overzichten. Het ontwikkelen
van de rapporten geschiedt tijdens de implementatiefase, zodat documenten uw eigen uitstraling krijgen.

Financiële administratie

Freshng is voorzien van een compleet geïntegreerde
financiële administratie. Er kan een breed scala aan
gegevens worden vastgelegd, van aangiftevakken ten
behoeve van de aangifte omzetbelasting, tot werken met
bestemmingscodes en uitgebreide vastleggingen voor het
dag-, maand- en jaarwerk. Dit alles om een goed
overzicht en inzicht te geven in uw financiële
administratie.
Door te werken met een geïntegreerde financiële
administratie van Freshng ontstaat er een naadloze
verwerking met de commerciële processen; eenmalige
vastlegging van NAW-gegevens en opvragen van
financiële statussen, zoals overschrijding van het limiet
bij verkoop.

Voordelen Freshng
•
•
•
•
•

geld én tijdbesparing
grip op alle processen
eenvoudig in gebruik
informatie waar u ook bent
aanpasbaar aan de wensen van u of uw
medewerkers

Basisfunctionaliteiten *

Specifieke functionaliteiten
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Inkoopadministratie
Verkoopadministratie
Voorraadadministratie
Partijadministratie
Financiële administratie
Fustadministratie
Werken met prijslijsten
Klachtenadministratie
Gestroomlijnde orderverwerking
Ompakken
Kostencontrole
Tracking & Tracing
CMR
Logistiek
Statistiek

Transportplanning
Loodsverkoop
Debiteurencontrole en –beheersing
WMS
Extended Messaging
Takenlijst orderafhandeling
Douanedocumenten afhandeling
Business Intelligence
Sourceplanning
Exportdocumenten
Call Planning
Intercompany
EDI
E-commerce en webshop
Suppliers Online
Keuren
Inlezen Excellijsten
Werkopdrachten
Calculeren offertes
SEPA incasso
Digitale factuurverwerking
3PL, voor op- en overslag bedrijven

* Voor een volledig overzicht van de Freshng basisfunctionaliteiten, zie pagina 4
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De software totaaloplossing op processen te optimaliseren en analyseren
Moderne en complete kwaliteitssoftware voor de AGF-branche
Freshng helpt groente- en fruitprofessionals: importeurs, exporteurs én groothandelaren. Met onze slimme
software automatiseert u kritische bedrijfsprocessen. Freshng helpt elk AGF-bedrijf, of u nu 250 werknemers heeft
of 1. Freshng draagt bij aan kostenbesparingen en aan de groei van uw omzet en marge.

RPO ICT Solutions

RPO adviseert en automatiseert bedrijven van verschillende aard en grootte. Al 30 jaar zijn wij actief met de
ontwikkeling van software voor o.a. bedrijven in de AGF-branche. Wij adviseren u over een passende en
moderne ICT infrastructuur. RPO gaat automatiseringsuitdagingen aan en volgt de trends om ze te vertalen
naar werkbare concepten.

Altijd in topconditie
Het kloppende hart van uw organisatie moet gezond zijn en mee kunnen groeien. RPO ontzorgt met innovatieve
hardware en software oplossingen. Zodat u zich kunt richten op uw kerntaken.
Wij leggen de lat hoog. Daarom zijn wij altijd in beweging. Zo bewegen wij niet alleen mee met de markt, maar
ook met uw specifieke wensen. Als automatiseringsprofessional zijn wij officieel gecertificeerd voor:
•
•

Levering van diverse producten en diensten
Adviezen over diverse producten en diensten

Wij zorgen ervoor dat uw ICT-omgeving operationeel blijft en altijd in topconditie verkeert. Voor een vast bedrag
per maand:
•
•
•
•

Monitoren wij uw servers en werkplekken 24/7
Heeft u geen of minder eigen ICT-personeel nodig
Krijgt u hulp bij technische problemen
Bespaart u kosten

Voor meer informatie:

RPO ICT Solutions, Escudostraat 33, 2991 XV Barendrecht
www.rpo.nl, info@rpo.nl, +31 (0)78 681 86 88

Een overzicht van de basisfunctionaliteiten op hoofdpunten
Inkoopadministratie:
• aankoopregels vastleggen zonder directe voorraadconsequenties
• aankopen registreren als rollend, al dan niet in commissie aangekocht
• barcode en RFID-scanning
• inkoopselectie en inkoophistorie
• bestemmingscode inkoopfacturen
• automatische kostprijsberekening (basis voor adviesverkoopprijs)
• gemiddelde inkoopprijs en dekkingskosten op artikel- en partijniveau
• aanmaak van bonnen, zoals aankoopbevestigingen en productstickers
• per orderregel (gedeeltelijk) ontvangen mogelijk
• niet geleverde goederen in backorder houden
• uitgebreide of eenvoudige ontvangstregistratie
• diverse statistische overzichten
• verkoopregels in uithaal handmatig koppelen aan inkoopregels
• automatisch splitsen van verkoopregels bij verkopen in uithaal
• voorkeursartikelen onderhouden

Verkoopadministratie:
• verkopen uit voorraad, in commissie, FIFO of verkopen door “0”
• artikelen vanuit het productscherm slepen naar het bestelscherm
• kolommenindeling naar eigen voorkeur
• diverse methoden voor snelle invoer
• kosten van de verkoop vastleggen (handmatig / gecalculeerd)
• bonnen afdrukken, mailen of faxen
• margeberekening per orderregel en over het totaal van een order
• inzage in marges, kortingen en kosten tot op orderregelniveau
• per orderregel afleveren
• niet afgeleverde goederen in backorder laten staan
• kredietcontrole en bewaking
• voorkeurartikelen, historie, diverse statistische overzichten
• flexibel gebruik van kostprijs en dagprijs
• variabele condities per afnemer
• prijsafspraken per afnemer of afnemergroep
• automatische berekening verkoopprijs vanuit (gemiddelde) inkoopprijs
en verkoopopslagen

Partijadministratie:
•
•
•
•
•

per aankoop bepalen welke partij de goederen krijgt toegekend
aankopen automatisch toevoegen aan de partijadministratie
aankopen invoeren zonder dat er direct voorraadvorming ontstaat
ontvangsten in gedeelten
aankopen splitsen in partijen

• afmelden voor commissieafrekeningen en accountsales
• aanvullende kosten opvoeren bij afmelden
• weergave van alle inkoopgegevens en mutaties (oprijden/ompakken) en alle
verkopen die hebben plaatsgevonden op de verschillende partijregels
• ‘externe’ bestanden aan een partij koppelen. Om bijvoorbeeld in geval van schade
de communicatie met aflader of leverancier te vergemakkelijken.
• ompakken van goederen en aanbrengen van andere artikelen/ merken, zoals een
ander merk, ander fust en andere verpakking
• declasseren van goederen
• uitzoekresultaten registreren
• ompak muteren, zowel de basisaantallen als de doelaantallen
• ompak binnenmelden in meerdere keren
• uithaal direct koppelen aan doelartikelen
• kosten toevoegen aan ompak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ompakopdrachten printen, mailen of faxen
nieuwe palletstickers printen voor de nieuwe artikelen
toekennen van een gewijzigde status voor ompak- of oprijdacties
omgepakte of opgereden partijen zijn in 1 keer of in meerdere keren te ontvangen
retouren (verkoop en inkoop)
registreren van oprijdactiviteiten en toekenning van de kosten
kosten gerelateerd aan de aflader (leverancier) worden als voorzet getoond in het
kostenscherm bij de aankoop
uitmelden van producten
verkoop uit partij verplicht/vrij en transitogoederen vrijmaken
uitmeldoverzichten en accountsale
claimregistratie vanuit de verkoop
digitaal partijdossier

Voorraadadministratie:
• aankoopregels vastleggen zonder directe voorraadconsequenties

• doorbelasting verkoopkosten

• rollende voorraad

• uitgebreide zoekmogelijkheden

•
•
•
•
•
•

• voorkeursartikelen per klant
• variabele opmaak invoerschermen
• basis prijslijsten
• uitgebreide prijslijsten (klant gepersonaliseerd)
• transito administratie
• stuks en/of colli verkoop
• verkopen verplicht uit partij of op basis van FIFO methode
• klanteninformatie vanuit de financiële administratie
• blokkeren op limiet of op ouderdom
• opvragen debiteuren openstaande facturen
• autorisatie verkoop bij blokkade n.a.v. limiet
• opvragen openstaande orders
• opvragen gefactureerde orders
• opvragen verkopen in consignatie
• opvragen en vastleggen reservering uit rollende voorraad
• vastleggen klachten
• planningsbord met contactmomenten met de klant

Financiële administratie:
• online factuurcontrole inkopen en kosten met de ingevoerde inkopen en
kosten
• voorraadwaardering van ontvangsten en leveringen
• automatische kostenboeking van inkoop – en verkooporders
• online factuurcontrole inkopen en kosten met de ingevoerde inkopen en
kosten
• uitgebreide debiteurenbewaking, welke ook opgevraagd kan worden in
de orderverwerking
• automatische crediteurenbetaling
• elektronisch inlezen van bankmutaties
• opvragen in sub-administratie van PDF-facturen inkomend en uitgaand
• vreemde valuatie administratie inclusief herwaardering
• export naar Excel van alle transacties en saldibalansen
• permanence-boekingen
• vaste boekingen

binnengemelde voorraad
transito en vrije voorraad
verschillende voorraadeenheden
fysieke voorraad
economisch voorraad
voorraadmutatiescherm, in één oogopslag tot op artikelniveau inzage in wat de
status van een artikel is

Gestroomlijnde orderverwerking:
•
•
•
•
•

pakbonnen printen in de taal van de orderpicker
orders voorzien van orderteksten
orderteksten toevoegen aan pakbonnen
partijinformatie toevoegen aan pakbonnen
orderregels van nog niet binnengekomen goederen zichtbaar maken zodat de
verzamelaar daar rekening mee kan houden met het stapelen
• de pakbon van kenmerken voorzien bij mutaties van een lopende order
• tellijsten binnen de orderpickmodule

Kostencontrole:
• tools om te bepalen of kosten per eenheid, order of partij worden toegekend
• kostensoorten voor de aansturing van de grootboekrekeningen
• beheer transportkosten door middel van traject- en vrachtstaffels en vaststelling
palletprijzen
• meermalig fust coderen volgens EAN-code

• auditfile ten behoeve van de accountant
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