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

Inzicht en efficiency
in Freshng
door Call Planning
“Meer structuur en
tevreden relaties
door het werken
met de Freshng
Call Planning.”

Freshng software zorgt voor een helder inzicht in uw werkstromen.
Naast de al zeer uitgebreide standaard oplossing, kunt u als aanvulling
ook gebruik maken van de extra functionaliteit “Call Planning”. Door
gebruik te maken van deze specifieke ‘bellijst’ uitbreiding kunt u een
overzicht per gebruiker creëren, waarop getoond wordt welke relaties
deze gebruiker op een bepaalde dag moet bellen, om bijvoorbeeld
orders binnen te halen. Het inzetten van “Call Planning” helpt u bij het
structureren van uw inkoop en verkoopactiviteiten. De dwingende “To
Do” list met telefonische activiteiten helpt u te voorkomen dat relaties
worden vergeten. Dit verhoogt de tevredenheid bij uw klanten en
eventueel uw leveranciers. “Call Planning” staat synoniem voor
beheersing van uw relatiebestand.
Door het werken met deze functionaliteit bepaalt u wie op welk moment
een belmoment heeft met een relatie. Een gebruiker krijgt een melding
wanneer hij of zij deze taak uit moet voeren. Per relatie is in te zien
wanneer, op welke dag en tijdstip er een belmoment is vastgelegd.
Het werken met “Call Planning” zal de efficiency binnen uw
verkoopafdeling verhogen. Het juiste gereedschap waarmee uw
commerciële medewerkers het klantcontact beheren. Tevens een middel
om uw betrouwbaarheid als professioneel bedrijf te vergroten naar uw
relaties. “Call Planning” is een absolute must als u tevreden relaties
wenst.

Kwaliteitssoftware voor
de AGF-branche
De Freshng software heeft zich
in de afgelopen 30 jaar bewezen
als standaard bedrijfsbrede
kwaliteitsoplossing voor de AGFbranche. Freshng draagt bij aan
kostenbesparingen en aan de
groei van uw omzet en marge.
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Freshng, de beste AGF software
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.

Aanvullende functionaliteit en diensten
RPO biedt – aanvullend op de basisfunctionaliteit van Freshng –
nog aanvullende functionaliteiten, zoals: Transportplanning,
Loodsverkoop, Debiteurencontrole en -beheersing, WMS, Extended
Messaging, Takenlijst orderafhandeling, EDI, TrackonTrade, BI,
Source planning en Export documenten. Omdat wij tevens
implementatiediensten verzorgen en u de benodigde hardware
kunnen leveren zijn wij een one-stop-shop voor de
automatiseringsbehoefte van AGF-ondernemingen. U kunt onze
producten in licentie afnemen, maar ook als cloudservice voor een
vast bedrag per maand. Verder verzorgen wij desgewenst ook het
monitoren en beheren van uw ict-omgeving via onze managed
services.

