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

Sorteeropdrachten
eenvoudig in de
processen verwerken

"De kosten van
personeel,
verpakking en
machines worden
per werkopdracht
verwerkt in de
stukprijs, volgens
de door ons
vastgestelde
werkinstructies.”

Inzicht in bulkopdrachten op inhoud en opbrengst? Processen,
uitzoekopdrachten en ompakken ongewijzigd en toch eenvoudiger
maken? Freshng, met de functionaliteit Werkopdrachten, maakt het
mogelijk. Ons systeem is ontwikkeld voor en door de AGF-branche,
hierdoor staan tracebility en de kwaliteit centraal. Met de software
beheerst u de kosten en krijgt u inzicht in de resultaten.
De juiste opvolging van de diverse processen is de basis om
bijvoorbeeld terug te rekenen naar de inkoopprijs. U bepaalt zelf
welke instructies geautomatiseerde processen worden.
Een enorme kostenbesparing, waardoor u de kwaliteit van uw
productie kunt verhogen én fouten kunt voorkomen.
De kosten van onder andere personeel, verpakking en machines
worden omgerekend naar de stukprijs, zodat u deze kunt herleiden
naar de inkoopprijs.

Uw voordelen
• Uw werkinstructies zijn de basis voor de geautomatiseerde
processen
• De ompakken zijn gelijk zichtbaar in de resultaten
• Papierloze administratie
• Bulkopdrachten worden gespecificeerd
• U houdt de controle en kunt zelf bepalen welke taak uitgevoerd
moet worden
• Snelle en efficiënte opvolging van alle fasen in uw onderneming
• De kosten die betrekking op het sorteren hebben, drukken altijd
op de originele partij

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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Specificaties Werkopdrachten
• Door het vooraf registreren van de personeels-, verpakkings- en
machinekosten berekent de software deze door per
werkopdracht
• Door middel van Track & Trace komen de verkoopresultaten
terug op de originele aanvoer
• Functionaliteit wordt vervaardigd volgens uw werkprocessen
• Na het sorteren wordt een kostprijsberekening gemaakt
• Het is mogelijk om na het sorteren een afrekening te maken
waarmee de inkoopprijs berekend kan worden
• Geschikt voor grondstoffen en eindproducten
• Inzicht verkrijgen in de additionele kosten per product of partij
• Wijzigingen in de additionele kosten worden direct doorberekend
in de gekoppelde documenten

