Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Efficiënt verkopen met
Loodsverkoop en
besparen met applicatie
voor mobiele apparatuur
"De communicatie
via de iPad is niet
alleen stukken
sneller, maar heeft
ook meer rust in het
werk gebracht."

Met Loodsverkoop kunt u direct, vanaf de loodsvloer of hal, verkopen
met behulp van een speciale applicatie die draait op mobiele
apparatuur, zoals RF-handterminals of iPads. U kunt ter plekke een
factuur uitprinten. De zojuist verkochte goederen zijn direct uit uw
vrije voorraad, dankzij de draadloze WiFi-verbinding met uw Freshng
software. Hierdoor verandert het verwerken van uw cash and carryverkopen van een arbeidsintensief in een modern en efficiënt proces.
Het bespaart u uren op een werkdag.

Uw voordelen
• Snelheid: u beschikt realtime over keuringgegevens
• Verkopers verkopen alleen de actuele, vrije voorraad
• Eenvoudige bediening van de mobiele applicatie
• Dankzij de WiFi-verbinding kunnen uw medewerkers tot op grote
afstand van het toegangspunt in uw loods werken
• Kostenbesparingen door efficiënter werken
• Loodsverkoop is volledig geïntegreerd met de standaardfunctionaliteit
van Freshng. Hierdoor zijn alle actuele gegevens in uw onderneming
ook direct in deze module beschikbaar

Specificaties Loodsverkoop

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.
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• de oplossing is platformonafhankelijk
• alle mobiele devices worden ondersteund
• direct inzicht in locatie, opslag en barcode gegevens
• er wordt een mobiele applicatie ontwikkeld op basis van
de specifieke bedrijfsprocessen van de onderneming
• onderdeel van de implementatie is een site survey ten
behoeve van de juiste plaatsing van zenders en
ontvangers in de loods, zodat een optimale draadloze
dekking wordt bereikt

