Plenion ERP & Mobile apps voor Distributie

dé all-in-one ERP & mobiele oplossing voor uw sector

Plenion oplossing – ten dienste van handelsbedrijven
De keuze van een softwarepakket is een belangrijke beslissing in de groei van
uw onderneming. Een stabiele partner met toekomstperspectieven is dan ook de
meest logische keuze.
Plenion ERP en APP ontwikkelaar, koppelt krachtige functionaliteit aan de
nieuwste technologieën. Omdat de toekomst ligt in samenwerking tussen backoffice en werkvloer zet Plenion 100% in op eigen integratie tussen ERP en
APP’s. De branchespecifieke oplossing “Plenion for Distribution” voor handelsbedrijven is daarvan de getuige. Als geen ander weet u hoe complex en groot de
uitdagingen zullen zijn voor handelsbedrijven.
Informatie delen met uw

externe medewerkers en klanten, afstemmen

van uw interne bedrijfsprocessen op systemen voor WMS, leveringen,
e-commerce ... . Plenion voorziet up-to-date software voor al deze integraties. Met onze APP’s als myWMS, myPlenion, myProjects, myCustomer
kunnen we tal van oplossingen geven voor ondersteuning op de juiste plaats in
uw bedrijf.
Een pakket voor logistieke ondersteuning moet vandaag verder gaan dan enkel
de interne bedrijfsprocessen. Het moet een totaaloplossing zijn die u integreert
met uw leveranciers en klanten. Uitwisseling van data wordt een game-changer.
Daarom speelt Plenion in op alle nieuwe trends die de bedrijfsvoering efficiënter
en geïntegreerder maken.
CRM

Projectbeheer

Logistics
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Een greep uit de vele Plenion functionaliteiten
Plenion for Distribution - Workflow voor het distributiebedrijf
PlenionDistribution omvat vele functionaliteiten die u als handelvoerend bedrijf
in één en dezelfde toepassing wenst te zien. Integratie van gegevens is immers
één van de sterkhouders van een efficiënt werkende organisatie. Single place
input, Single place output.

1. Beheer klanten, leveranciers, producten, voorraad (serienummers & loten),
instelbare logistieke processen.
2. Geïntegreerde CRM oplossing.
3. myWMS – alles voor uw magazijnbeheer.
4. Gateway – integratie met externe partners (klanten, leveranciers, logistieke
partners).
5. E-commerce.
6. Integratie met APP’s.
7. Koppelingen financiële software.

Plenion is niet alleen een krachtige softwaretoepassing maar heeft eveneens
veel ervaring opgedaan in gelijkaardige bedrijven.

Als geen ander kunnen we functionaliteiten snel en efficiënt implementeren in uw bedrijf.
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Logistieke functies
Met de PlenionDistribution modules zet u een logistiek proces op dat het best
bij uw onderneming past. U bepaalt zelf welke documenten u wenst (verkoop- en
aankooporders, consignaties, verkoop- en/of aankoopcontracten …) zowel op
aankoop- als verkoopniveau. U bepaalt zelf de impact ervan op uw voorraad.
PlenionDistribution voorziet zowel in verkoop, aankoop, interne transacties,
productie alsook multi-magazijn en/of -filiaal. Bovendien kunnen verschillende
integraties voorzien worden waardoor orderinvoer zowel in de backoffice kan
gebeuren, maar eveneens via de E-commerce (webshop) of één van onze apps
(Android & iOs): myPlenion voor uw externe medewerkers of myCustomer
waarbij de klant via een APP zijn artikelen snel kan bestellen.
De voordelen voor uw bedrijf
Hoe uw onderneming ook mag evolueren in de toekomst, met Plenion kan u
handig inspelen op nieuwe manieren van werken door doordachte instellingsmogelijkheden. Wat bij andere software / ERP toepassingen rigide is, kan in
Plenion door het instellen van een aantal parameters makkelijk aan de nieuwe
bedrijfsvoering aangepast worden. Door de veelvuldige functionaliteiten kan
PlenionDistribution worden ingezet in vrijwel alle sectoren: technische distributie, distributie voedingswaren, … . Eenvoudig indien nodig maar ook complex als
dit vereist is. Bekijk onze referenties op onze website.
Specifieke functionaliteiten
-

Voorraadbeheer van loten, serienummers

-

Beheer van varianten / maten en kleuren

-

Assemblages & productie

-

Geavanceerde taksen (bebat, recupel …)

-

Herstellingsopvolging

-

Activeren van promo’s

-

Uitgebreide kenmerken en afbeeldingen (filter criteria voor website)

-

Bewaren van documenten op quasi alle data

-

Analyse betalingsgedrag klanten en bijsturingen betalingsfaciliteiten
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Logistieke handigheden
Naast uitgebreide functionaliteiten heeft Plenion ook de nodige handigheden
ingebouwd om een dagelijkse bedrijfsvoering makkelijker te maken. Wij vinden
het namelijk belangrijk dat u als gebruiker de volledige controle heeft en voorzien zowel in diepgaande analyses via BI-tools alsook helicopter-views d.m.v.
dashboards. Zo kan u snel de gevoelige punten detecteren en uw organisatie
constant verbeteren.
De voordelen voor uw bedrijf
-

Elektronische facturatie

-

Alle documenten kunnen vlot per mail verstuurd worden

-

Rapportgenerator voor eigen rapporten

-

Geïntegreerde BI (draaitabellen en grafieken)
voor analyse van uw gegevens

-

Instelbaar dashboard met belangrijkste gegevens

-

Digitale verwerking & goedkeuring flow
van aankoopfacturen (optioneel)
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Geïntegreerde CRM
Omdat commerciële opvolging belangrijker wordt, is PlenionDistribution
voorzien van een geïntegreerde CRM-module. Hierin kunnen de backoffice &
externe medewerkers (app) registreren welke interacties er zijn rond bepaalde
opportuniteiten en documenten. Opportuniteiten kunnen geregistreerd worden
en opgevolgd. De integratie van dimensies en interessegebieden laten toe
uw klanten/prospecten mooi te segmenteren en analyseren. De integratie met
Mailchimp (optie) kan op basis van deze segmentaties.
De voordelen voor uw bedrijf
Geen dubbele input meer in een logistieke oplossing en aparte CRMtoepassing. Alle interacties vastgelegd zodat u als bedrijfsleider op de hoogte
bent van het reilen en zeilen in uw onderneming op commercieel vlak. Tools om
de analyse te doen van uw inspanningen en het behalen van de doelstellingen.
-

Eén database klanten / prospecten en interactie ertussen.

-

Opvolging acties, opportuniteiten, … .

-

Segmentatie voor analyses en mailings (Mailchimp).

-

Beschikbaar op mobiele APP voor directe consultatie en registratie.
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myWMS - functies
Logistieke flexibiliteit en kostefficiënt werken begint bij een goeie organisatie
van uw magazijn. De magazijnier of winkelbediende wordt aangestuurd via een
Android-scanner en de myWMS app.
Met deze online app kunnen zowel bestaande backoffice-documenten verwerkt
worden als nieuwe documenten worden aangemaakt. We denken hier dan
vooral aan de orderpicking (volgens het meest efficiënte looptracé) alsook de
receptie en het wegzetten van artikelen op de juiste stocklocaties, registratie
van overstocklocaties,… . De myWMS app is volledig Android-based en direct
gekoppeld met uw backoffice waardoor alles tijdens de registraties in realtime
wordt gecontroleerd. Via de winkelwagen selecteert u de gewenste producten
die u dan snel kan overbrengen naar uw eigen documenten en artikelbestand.
Vanzelfsprekend kunnen excellijsten met prijzen vlot worden geïmporteerd.
De voordelen voor uw bedrijf
Gedaan met papieren doorspelen en risico op
verlies. Alles verloopt digitaal en wordt on-thespot gecontroleerd. Registraties in myWMS
worden direct aangeboden aan de backoffice
voor verdere afwerking waar nodig. Nieuwe
medewerkers kunnen onmiddellijk efficiënt worden ingezet en kunnen picken zonder voorafgaande kennis. Eén stap (picking) of twee stap
(controle en verpakking) kunnen zelf gekozen
worden. Een dubbele controle om de foutenmarge zo laag mogelijk te houden.
-

Android-based
– Geen windows CE of emulaties
Scan & controle registratie – realtime
Instelbare rechten wie wat precies mag doen
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Gateway – integratie met business partners
Elektronische uitwisseling van gegevens kan efficiënt zijn voor vele toepassingen. Dit kan van toepassing zijn als u met een logistieke partner werkt die uw
logistieke processen op zich neemt (Distrimedia (boeken), Dematra (goederen)
…, voor het doorsturen van de te picken bonnen of ontvangen recepties.
Werkt u samen met grotere bedrijven dan zal u waarschijnlijk uw orders elektronisch binnenkrijgen en zal u waarschijnlijk uw klant op de hoogte moeten
brengen van de verzonden artikelen en misschien ook de uiteindelijke factuur
elektronisch moeten aanleveren. Hiervoor wordt de Externe partner EDI gateway gebruikt.
De voordelen voor uw bedrijf
Integratie voorkomt foutenmarge en zorgt voor een vaak geëist elektronisch verkeer. Plenion heeft met verschillende logistieke partners reeds integratie gedaan
en de ervaring om dit verder met uw partner op punt te stellen.
-

Inlezen van elektronische orders
Verzenden van deliveries en Invoices (EDI of UBL)
Doorgeven van picking opdrachten
Ontvangen van periodieke inventaris opnames
Artikelen synchronisatie
….
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E-commerce
Elke onderneming kan vandaag de dag niet zonder een productcataloog
online. Het beheer van uw artikelbestand wordt volledig binnen Plenion gedaan.
Productnaam, beschrijving product, afbeeldingen, kenmerken. Deze gegevens
kunnen naar Plenion E-commerce worden doorgestuurd of bestanden kunnen
worden klaargezet voor uw E-business partner (Magento, Wordpress, …). Dit
geldt eveneens voor uw klantengegevens. De geregistreerde weborders kunnen
direct worden verwerkt binnen Plenion.
De voordelen voor uw bedrijf
• Single input, u beheert in Uw backoffice.
• Afbeeldingen, html beschrijvingen (opmaak).
gelinkte documenten (brochure, technische fiches), hyperlinks.
• Uw backoffice = uw webshop.
• Automatische verwerking van uw weborders in Plenion.
• Volledig portaal met klantinformatie en vragen behandeling.
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Integratie APP
Plenion beschikt over diverse APPs die kunnen aangewend worden door uw
eigen medewerkers of uw klanten. Met de myPlenion APP kunnen uw medewerkers informatie verwerken (bestellingen opnemen, en/of bezoekrapporten raadplegen of aanvullen, opvragingen doen rond backorders, enz).
Wenst u eerder de myCustomer APP voor uw klanten waarop zij hun bestellingen kunnen consulteren of bestellingen plaatsen, o.a. op basis van hun favorietenlijst? Plenion kan u beide opties aanbieden. Bovendien kunnen Pleniongebruikers APPs laten ontwikkelen om nog beter uw business te ondersteunen.
De voordelen voor uw bedrijf
• Single imput
• Informatie beschikbaar
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Financieel beheer
Wenst u te werken met een boekhouding of niet, ook hier kan Plenion u een aantal oplossingen bieden. Plenion is gekoppeld met quasi alle marktleiders inzake
boekhoudsoftware. Wenst u een internetboekhouding Octopus, ExactOnline,
Yuki of integratie met uw aanwezig boekhoudpakket zoals Venice, Expert/m,
Toppower. Wenst u geen boekhouding maar wel een opvolging van uw openstaande klanten? De betaling registreert u gewoon in Plenion en u verstuurt
eveneens de rappels zonder boekhoudpakket.
Online boekhoudingen bieden de mogelijkheid in beide richtingen gecontroleerd
gegevens uit te wisselen. Verkoop- en aankoopfacturen worden vanuit Plenion
geboekt in het boekhoudpakket. Na verwerking van de financiële boekingen in
de boekhouding, kan de betalingsinfo worden teruggestuurd naar Plenion. Zo
weet u ook in uw ERP wie achterstaat met betalen!

De voordelen voor uw bedrijf
• Opvolging van uw openstaande posten - risicolijsten.
• Opmaak van uw rappels - te versturen via email.
• Koppeling met boekhoudpakket naar wens.
• Onafhankelijk inzake boekhoudpakket.
• Work-in-progress toont u de exacte waarde van uw orderboek en financiële
status van elk project in een overzicht.
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Venice
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Benieuwd hoe wij u vlotter en aangenamer laten werken?
En hoe een digitale workflow kan zorgen voor meer opbrengsten
en minder kosten? Contacteer ons!

Stationsstraat 24a
9810 Eke
09 384 89 00
info@plenion.be
www.plenion.be

Vraag uw GRATIS DEMO
aan via www.plenion.be

www.plenion.be / www.plenion247.eu / +32 9 384 89 00 / info@plenion.be

