I-FRESH

Vrijheid om te
ondernemen in de
AGF-sector
THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH

I-Fresh is dé standaardoplossing voor bedrijfsautomatisering in de AGF-sector. Dankzij de jarenlange ervaring
binnen deze sector is Axians gespecialiseerd in het
verbeteren van bedrijfsprocessen en daarbij behorende
informatiestromen. Al deze kennis zit verwerkt in I-Fresh:
het standaard ERP-systeem voor de AGF-sector gebaseerd
op Microsoft Dynamics 365 Business Central.

VOOR DYNAMISCHE AGF-BEDRIJVEN

een veel breder scala aan oplossingen. Al deze functionaliteiten
zijn naadloos met elkaar geïntegreerd. Dankzij het configureerbare
karakter van I-Fresh, is het mogelijk om de verschillende functionaliteiten vlekkeloos samen te laten werken en volledig aan te passen
naar jouw werkwijze. Dit alles binnen een standaard ERP-oplossing,
zonder dat er sprake is van maatwerk.
I-Fresh bevat functionaliteiten voor de volgende branches:
Verpakken en ompakken

De I-Fresh ERP-oplossing sluit uitstekend aan op de behoeften van

Coöperaties en veilingen

de AGF-branche. Branchespecifieke functionaliteiten in de software

Vollegrondsbedrijven

als fustadministratie en partijtracering zijn enkele voorbeelden van

Handelsbedrijven: inkoop en verkoop
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Zo kan je tijdens het invoeren van een ver-

Dankzij de ingebouwde analysemogelijk-

kooporder adequater toezeggingen doen

heden, verkrijg je op een eenvoudige en snelle

In- en verkoopcontracten

aan een klant. En dat zonder er zelf allerlei

manier inzicht in de actuele situatie: je hebt

Vraag prognoses

berekeningen op los te laten: de software

real-time inzicht in de beschikbare voorraad,

Kwaliteitscontrole

berekent het voor je.

details van de transacties, klantgegevens,

I-FRESH FUNCTIONALITEITEN

Klachtenadministratie

historie, en de kwaliteitscontrole op het land,

Fust & drager administratie

I-FRESH LEVERT DE AGF-SECTOR
WAT HET NODIG HEEFT

Bonusafspraken

Gebaseerd op Microsoft Dynamics 365

apparaat (smartphone, tablet en desktop) snel

Eindafrekeningen / Accountsale

Business Central, levert I-Fresh een totaal-

informatie inzien. En belangrijke informatie

Tarreren

oplossing voor datgene wat je nodig hebt.

heb je overzichtelijk in beeld op een van de

Ompakken / productie

Naast de standaard functionaliteiten voor de

vele standaard rapporten binnen I-Fresh.

Telersportaal

financiële administratie, productieprocessen

Magazijn (WMS) & Scanning

en inkoop- en verkoopprocessen, zijn in

Available to Promise (ATP)

I-Fresh functionaliteiten opgenomen welke

I-FRESH: JOUW
TOTAALOPLOSSING

Onder - en overlevering

kenmerkend zijn voor de AGF-sector.

Een keuze voor I-Fresh betekent een keuze

Partijadministratie / traceability

Prijs - en kostencalculaties

in het magazijn of in de loods. Medewerkers
kunnen vanuit iedere locatie en elk gewenst

voor een standaard totaaloplossing en een

(voor en na)

Door gebruik te maken van het Microsoft

team dat voor je klaarstaat en met je meedenkt.

Geïntegreerde management

platform, profiteer je van continuïteit en de

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen,

rapportage (Power BI)

allernieuwste functionaliteiten. Bovendien

of heb je vragen na het lezen van deze

Koppelingen: weegbrug, douane, EDI

is I-Fresh geïntegreerd met alle andere

brochure? Neem dan gerust contact op via

Transport orders

Microsoft applicaties waaronder Office 365,

onderstaande contactgegevens. Wij denken

Teams, Power Apps, Power BI en meer.

graag met je mee!

BETER INZICHT EN SNELLER
REAGEREN MET ATP

BETROUWBARE EN FLEXIBELE
BASIS VOOR GROEI

I-Fresh wordt veelvuldig en succesvol

Available to Promise (ATP) is een module die

Dankzij de modulaire opbouw van I-Fresh

toegepast bij diverse AGF-handelaren,

zorgt voor een duidelijk inzicht in de beschik-

beschik je over de mogelijkheid om functio-

-verpakkers en coöperaties of telers-

baarheid en de behoefte van producten.

naliteiten los van elkaar te gebruiken. Hierdoor

verenigingen om hun snelheid, efficiency

Eventuele conflicten ten aanzien van vraag en

hoef je enkel te investeren in datgene wat

en bedrijfsresultaat te verbeteren. Lees

aanbod worden direct kenbaar gemaakt aan

je nodig hebt. Bij de toekomstige behoefte

de referentiecases van onze klanten op:

de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden

van meer functionaliteit kan dit aanvullend

axians.nl/i-fresh

met geplande ontvangsten, verwachte voorraad-

geïmplementeerd worden. Zonder dat de

standen, verwachte productie- of ompaktijden,

integratie met overige functionaliteiten

verkopen en diverse acties binnen de logistieke

verloren gaat. Kortom, I-Fresh groeit mee met

processen.

jouw organisatie en biedt je datgene wat je
nodig hebt.
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