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Agenda

- Over de inspiratiemiddag 

- Visie ten aanzien van logistiek

- Keten- en procesintegratie

- Release notes AMF Voorraad en Inkoop

- Product Informatie Management (artikelbeheer)

- Prijsuitreiking fotowedstrijd

- Routeoptimalisatie (Bumbal)

- Transportintegratie (Transsmart)

- Rapportages / voorraadoptimalisatie

- Afsluiting



Over logistiek

Een korte definitie van logistiek is "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, 

in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten".



Over de inspiratiemiddag

- Nieuwe ontwikkelingen tonen

- Kennisdeling

- Nieuwe inzichten

- Inspiratie opdoen om dit te vertalen naar de eigen dagelijkse praktijk





Ver(nieuw)d in AMF Voorraad | Demonstratie

Binnen het grid werken met kleuren voor uitlopende artikelen, tevens ook mogelijk binnen de offerte en 

verkoopmodule;

Een foto, technische foto, extra afbeeldingen en documenten koppelen aan een artikel;

Zoekcriteria vastzetten in een sessie;

Beheren van artikelgewichten via de productgroep

Beheren van webgroepen en de volgorde van deze groepen bepalen in het portaal of webshop;

Volledige integratie van artikelen met het klantportaal;

Het automatisch vullen en muteren van de minimum voorraad;

Het bekijken van de toekomstige voorraad in de Verkenner.



Ver(nieuw)d in AMF Catalogus | Demonstratie

Module naast de Voorraadmodule waarin bulk artikelen van bijvoorbeeld leveranciers 

(automatisch) kunnen worden geïmporteerd om het Artikelbestand niet te vervuilen.



Ver(nieuw)d in AMF Inkoop | Demonstratie

Automatisch inkopen  voor een verkooporder ongeacht de voorraad

Uitsluiten van verkoopregels bij automatisch inkopen

Bestelgrootte van leverancier negeren

Inkopen op historische basis



Ver(nieuw)d in AMF Offerte | Demonstratie

Actualiseren van prijzen in een offerte

Inlezen van offerteregels

Werken met tijdelijke artikelen

Werken met gewenste levertijd en uiterste levertijd

Leveranciersofferte koppelen aan Offerte



Geautomatiseerd orderproces| Demonstratie

Klant scant artikel met een handzame scanner

Automatisch inlezen en bevestigen van de order via het klantportaal

Order komt binnen in de verkoopmodule

Logistieke orderpicking met barcodescanner

Bij bezorging tekent klant af met Digitale Afleverbon



Prijsuitreiking fotowedstrijd

1247910



Rapportages met Power BI | Demonstratie


