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Werken met FreshERP betekent met minder 

moeite al uw taken beter regelen. Want als 

meest complete softwareprogramma voor de 

AGF-sector zorgt dit voor de grootst mogelijke 

efficiency binnen uw organisatie.  

 

Toegesneden op uw situatie kunt u uw gehele 

administratie perfect laten verlopen en 

optimaal gebruikmaken van de 

communicatiemiddelen. En alleen al door de 

besparing op mankracht en tijd profiteert u 

snel van een hoger rendement.  

Het systeem kan zich aanpassen aan uw 

organisatie. 

 

Het unieke van het systeem bestaat niet alleen 

uit de vele standaardmogelijkheden, maar ook 

uit een legio uitbreidingen. Het is bovendien 

een uitstekend systeem in het kader van 

kwaliteitsborging en streven naar het werken 

volgens de ISO-normen. Door het enorme 

aanbod van de samenwerkende modules kan 

uw organisatie nog efficiënter werken 

In het kort: 
 
 Geschikt voor AGF-sector 

 Ook beschikbaar in de cloud 

 Voor importeurs en distributeurs 

 Enorm aanbod van verschillende 

samenwerkende modules 

 



  
 

Modules:  

 FreshERP basis 

 Managementrapport 

 Financiële administratie 

 Centraal Bureau voor de Statistiek 

 Veiling  

 Contracten 

 Bananen 

 Fruitlicenties 

 Groothandel  

 Emballage 

 Verkoop 

 Kwaliteitsrapportage  

 Klantenclaims  

 Douane uitgebreid 

 Warehouse Management System: 

 Grafische weergave van de loods 

 Registratie en identificatie van                                                                                

goederen  

 Informatie over vrachtschepen 

 Voorraden 

 Transportorders 

 Informatie over de containers 

 E-Logistics/E-Warehouse 

 Electronic Data Interchange (EDI) 

 E-mail/Fax 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de inhoud van de modules, kunt u contact met 

ons opnemen via onze website, per mail of via de telefoon. 

 

Voordelen: 
 

 
 

 Speciaal ontwikkeld voor de AGF-sector 

 Meerdere modules in één handzaam 

systeem 

 Aangepast aan uw specifieke situatie 

 Van A tot Z inzicht in de hele keten 

 Elk product en iedere handeling snel 

traceerbaar 

 Invoer van dubbele gegevens verleden 

tijd 

 Verbeterde communicatie met 

betrokkenen, zowel intern als extern 

 Optimale integratie van gegevens 

 Online verwerking van alle informatie 

 Financiële resultaten op elk moment 

beschikbaar 

 Kortere doorlooptijd van de gehele 

rapportage 

 Regelmatige updates 

 Uitgebreide service en ondersteuning 

 Aanzienlijke kostenbesparing vanaf de 

eerste dag 

 Met minder inspanning een hoger 

rendement 

 


