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

Een goede
implementatie, het
halve werk
“Doordat de
medewerkers van
RPO ons in korte tijd
wegwijs hebben
gemaakt in Freshng,
werken wij nu
efficiënter en
effectiever.”

De implementatie is erop gericht om Freshng goed te laten draaien
binnen uw organisatie. Het verkrijgen van commitment van uw
medewerkers is daarbij van essentieel belang. Daarom komen onze
consultants al in een vroeg stadium bij u langs om te overleggen over
de aanpak tijdens de implementatie. Dit traject wordt projectmatig
aangepakt. Er worden afspraken vastgelegd over opleiding,
projectorganisatie, planning, communicatie en het op te leveren
resultaat. Dit zodat de organisatie naadloos overgaat in de nieuwe
situatie met Freshng.
In het implementatieplan wordt gekeken naar de optimalisatie
van de bedrijfsprocessen en de efficiencyslag die met Freshng
behaald kan worden.
Vanuit het implementatieplan worden diverse projectstappen
gedefinieerd die een hulpmiddel zijn bij het bepalen van de voortgang
van het project. Het aantal stappen wordt bepaald door de grootte van
het bedrijf. Deze stappen zijn momenten in een project die de trigger
zijn om een ander proces te starten. Zij zijn dus sterk afhankelijk van
elkaar en dienen daarom ook allemaal afgerond te worden om de livedatum niet in gevaar te brengen. Periodiek wordt gemeten of een
project nog op koers ligt.

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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Inzicht en overzicht verkrijgen door:
1. Stamgegevens
Het is van belang dat alle gegevens ingevoerd worden om de in- en
de verkopen correct te verwerken in de financiële administratie(s) en
de rapporten.
2. Training / Instructies
Wanneer ook de rapporten en het eventuele maatwerk definitief zijn
opgeleverd, worden instructies ingepland. In deze sessies worden de
werkprocessen binnen Freshng en de werkwijzen bekend maken aan
de eindgebruikers. Dit zodat zij voldoende kennis hebben van Freshng
en in staat zijn om hun dagelijkse werkzaamheden zonder problemen
uit te voeren en om tot een uniforme werkstijl te komen.
3. Schaduwdraaien en Live-gang
Er wordt minimaal een week schaduw gedraaid waarbij alle dagelijkse
processen aan bod komen, zowel de commerciële, financiële als
logistieke processen. Na deze week is er een goed beeld van alle
processen en is men in staat om in overleg met RPO de livedatum
definitief vast te zetten.
De gebruikers ervaren uiteindelijk meer efficiency, een kostenbesparing
en het gebruiksgemak van Freshng.
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