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

Wat wij voor u doen?
Plenion ontwikkelt ERP-oplossingen en mobiele toepassingen of ‘apps’.
Wat zijn ERP-oplossingen?
ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is bedrijfssoftware die
u eenvoudig en doeltreffend laat werken binnen en buiten uw bedrijf.
Omdat alle processen ondersteund worden door één enkele software,
hoeft u ook maar één keer alle gegevens in te voeren. Dankzij Plenion
werkt u efficiënt, plant u makkelijker en heeft u een beter inzicht in bedrijfsprocessen. Onze ERP-oplossingen zorgen ervoor dat u geen overbodig
werk uitvoert.

Zo verloopt uw interne en externe stroom aan bedrijfsinformatie optimaal!

Wat zijn mobiele toepassingen of apps?
Kiest u voor mobiele oplossingen dan kan u vanop het werkterrein al uw
gegevens controleren, bijwerken en doorsturen. Een handigheid die u
nooit meer wil missen.
Dit alles voor een maximum rendement
Plenion ontwikkelt zelf deze ERP en mobiele oplossingen en kan dus elk
proces op elkaar afstemmen. Zo bekomt u de meest optimale integratie
van elk onderdeel en bent u in staat om op de meest vlotte en efficiënte
manier te werken. Goed voor een maximum rendement!
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Van standaard tot uitgekiend maatwerk
Dankzij een ERP-oplossing van Plenion deelt u snel en makkelijk alle
informatie met wie u wenst. Vandaag geen luxe meer maar een must.
Bovendien beheert u elk project van A tot Z op de meest efficiënte manier.
Even een kleine greep uit alle mogelijkheden:

Verkoop: u beheert uw klanten, offertes, orders en de contracten.
Aankoop: u beheert elke leverancier van prijsaanvraag tot controle van
de aankoopfactuur.
Facturatie: u maakt facturen aan en beheert de financiële module.
Voorraad: u beheert artikels, serienummers, loten, tracering, productie
en WMS-ondersteuning.
Agenda: voor projecten, logistiek en service of dienst-na-verkoop is het
mogelijk een geïntegreerde agenda te beheren die gekoppeld is aan
office365, exchange en google calendar.
Statistieken: u krijgt inzicht in statistieken over alle trajecten heen en
kan zelf de KPI’s definiëren dankzij geïntegreerde Business Intelligence
Tools.
Service: u beheert herstellingen en onderhoudsbeurten.
Prijslijsten: u leest onmiddellijk prijzen in of krijgt toegang tot meer dan
40 groothandels via ShopConnect:

En nog veel meer!
U beschikt over online portals waarin klanten allerlei informatie en
vraagstellingen kunnen opvolgen.

Het gebruik van nieuwe tools (API ’s en webservices) laat een verregaande integratie toe met andere, specifieke programma‘s:
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Waarom digitaliseren van workflow zo belangrijk is?
Omdat het de kern van uw bedrijf moderniseert en uw leven eenvoudiger
maakt. Plenion doet beide en nog veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in
uw sector, begrijpen uw branche en spreken uw taal.
Zo denken wij altijd proactief met u mee en zal u versteld staan van de
verbeteringen die wij bij u doorvoeren. U geniet van krachtige oplossingen
waardoor u met plezier uw administratieve taken vervult en u makkelijk,
snel én efficiënt werkt, op elk vlak!
Vraag ons naar alle mogelijkheden, u zal versteld staan!

Wij helpen u graag met een geschikte oplossing
Zoekt u hulp bij:

•

het verwerken van artikelgegevens vanaf webshops leveranciers

•

het opmaken van duidelijke offertes

•

het verwerken van meet- en vorderingsstaten

•

het beheren van de planning

•

het aansturen van uw serviceteam

•

het bijhouden en verwerken van attesten, logboeken,…

•

het verwerken van online ticketing

•

het beheren van uw voorraad

•

het integreren van verschillende programma’s

•

het automatiseren van uw facturatie en boekhouding

•

het verwerken van financiële gegevens

•

het begeleiden van uw verkoopsteam

•

het geautomatiseerd verzenden van nieuwsbrieven

•

het beheren van meerdere agenda’s

•

…

Voor elke vraag hebben we de gepaste ERP-oplossing!
Maak nu uw vrijblijvende afspraak.

U kiest voor Plenion omdat u kiest voor:
•

een standaardoplossing voor uw sector/business

•

één aanspreekpunt voor al uw vragen

•

een lokale expert met kennis en ervaring

Mobiele oplossingen
Zet krachtige, mobiele toepassingen of apps van Plenion in en scoor bij
uw verkoopteam, dienst-na-verkoop en zakelijke partners!
Het maakt niet uit of u Windows, Android of iOs-platformen gebruikt.
Plenion beschikt over een breed aanbod apps voor meerdere toepassingen. Heeft u een specifiek probleem? Wij werken een oplossing uit
die uw processen op de werkvloer ondersteunt. Webservices waarborgen de communicatie tussen uw apps en uw ERP-oplossingen voor een
perfecte uitwisseling van gegevens.

Wat u allemaal op afstand kan realiseren? Veel, heel veel.
Enkele voorbeelden?

•

het beheer van uw klanten, contacten, prospecten, artikelen

•

de beschikbaarheid van uw voorraad

•

beheren van offertes, orders, facturen

•

aanmaken, aanpassen of vervangen van installaties

•

afhandelen van service- en onderhoudsopdrachten

•

aanmaken van elektronische documenten zoals onderhouds
-attesten, checklist,…

•

opmaken van installatie- en werkopdrachten

•

verwerken van beeldmateriaal

•

online opvragen van documenten, vergunningen, plannen,…

•

rondgangen en werfbezoeken opvolgen

•

…

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

