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De wereldwijde bevolking groeit, de welvaart neemt toe en dat
betekent dat de vraag naar voedsel stijgt. Het gedrag en eetpatroon
van de consument verandert. Voedselketens globaliseren en
klimaatdoelstellingen worden aangescherpt. Het is duidelijk; de
voedingsmiddelenindustrie is continu in beweging en daar kunnen
we niet meer omheen.

Uitdagingen in de food branche

Transparantie en ketenintegratie

Elke industrie kent uitdagingen. Zo is dat in de
voedingsmiddelenindustrie niet anders. Marges die onder druk
staan zijn aan de orde van de dag. Ook speelt de steeds
strenger wordende regelgeving op het gebied van
voedselveiligheid en kwaliteit een grote rol. En wat te denken
van de consument die voortdurend veeleisender wordt? Wij
weten precies hoe het er in jouw food niche aan toegaat. En
wij geloven dat technologie een rol kan spelen om food
bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Niet ieder voedingsmiddelenbedrijf is hetzelfde. Een food
productiebedrijf is niet één of één vergelijkbaar met een
groothandel. Echter zijn er altijd een aantal uitdagingen die voor
ieder food bedrijf van toepassing zijn.
● Denk aan de vraag om transparantie in de keten. Daarom wordt
er steeds harder ingezet op ketenintegratie. Belangrijk is dat je je
product kunt volgen van de bron tot het einddoel en deze weg zo
kort mogelijk kunt houden.
● Daarbij is real-time inzicht in de juiste informatie dus ontzettend
belangrijk.
● Maar denk ook aan uitdagingen rondom vraagvoorspellingen,
dataveiligheid, het voldoen aan kwaliteitseisen, of het kunnen
doen van intercompany transacties.

You name it! Of je nu een AGF handelaar
bent, een vers producent, zoetwaren fabrikant
of bakker: wij kennen je markt en weten welke
uitdagingen je bezighouden.

Foodware 365
Uw time-to-market versnellen?
Meer grip krijgen op uw supply
chain? Uw kosten optimaliseren?
Een keuze voor een nieuw softwaresysteem ontstaat veelal uit
de behoefte om bestaande en nieuwe processen beter te
ondersteunen, met betere stuurinformatie als resultaat. Door
die processen onder te brengen in één geïntegreerd systeem,
zorgt dit voor de juistheid, volledigheid en zekerheid van data.
Met de instap op het innovatieve Microsoft Dynamics® 365
platform brengen we onze klanten naar een volgend level.
Innovaties zijn hiermee binnen handbereik, zonder zelf te
moeten investeren in kennis en capaciteit. De bereikbaarheid
en toepasbaarheid van dit cloud platform maken het mogelijk
efficiënter te werken, risico's te verlagen en uw rendement flink
te verhogen.

Een innovatief food platform: wat
biedt het u?
Meegaan met continue innovaties? Het kan heel gemakkelijk
zijn. Met het platform Foodware 365 powered by Dynamics 365
heb je toegang tot oneindig veel technische mogelijkheden, nu
en in de toekomst. Je kunt bij ons terecht voor alle IT
gerelateerde producten en diensten.

Continuïteit van innovatie

Continu meegaan in de laatste innovaties door het actieve
updatebeleid van het platform.

Oneindig inzicht dankzij big data

Met het Food Management Dashboard krijg je real-time toegang tot
stuurinformatie, waar en wanneer je maar wilt. Dankzij de schat aan
informatie die verborgen ligt in het platform en in externe bronnen.

Toegang tot wendbaarheid

Met Microsoft PowerApps en Microsoft Flow kun je als eindgebruiker zelf aan
de slag. Zelf en eenvoudig apps ontwikkelen om bijvoorbeeld voorspellingen
te doen of voorraadstanden bij te houden. En routinematig taken over de
diverse toepassingen heen. automatiseren met Flow.

Klaar voor de volgende generatie IT

Instappen op het platform faciliteert toegang tot tools als Intelligent Cloud,
Artificial Intelligence, Machine Learning en IoT. Het is hiermee toegankelijk
voor iedereen.

Availability

U heeft overal en altijd, op ieder apparaat toegang tot
alle informatie die u nodig heeft.

Alle aspecten van uw foodbedrijf
met Foodware 365
Onze food specifieke applicaties zorgen er voor dat het plaatje
compleet wordt. Alle aspecten van jouw foodbedrijf worden
ondergebracht in één geïntegreerd platform; Foodware 365
powered by Dynamics® 365. Het ondersteunt daarmee niet
alleen jouw huidige behoefte, maar is bovenal een strategische
platform keuze waarmee je klaar bent voor toekomstige
innovatie of verandering in de markt. Juist dié keuze bepaalt
waar jouw foodbedrijf over 10 jaar staat.
Foodware 365 beschikt standaard over alle food specifieke
functionaliteiten die nodig zijn voor een food productie of
handelsbedrijf. Je administratie is hiermee volledig op orde,
doordat je werkt met één geïntegreerd ERP platform. Je
voldoet volledig aan de eisen van de overheid en de wensen
van jouw klanten, door de rijke functionaliteit rondom kwaliteit
en voedselveiligheid. Efficiënter produceren is met Foodware
365 vanzelfsprekend. Maar denk ook aan voorraadbeheer- en
inzicht, aan EDI, SSCC-labels of productspecificaties. Of is
productieplanning of registreren aan de lijn voor jou een must?
Alle onmisbare functionaliteit is met Foodware 365 geborgd in
één platform.

Wat is Dynamics 365?
Microsoft Dynamics 365 wordt als totaaloplossing in de cloud
aangeboden. Het platform biedt de flexibiliteit om eenvoudig
applicaties modulair af te nemen. De mogelijkheden van de
intelligente bedrijfstoepassingen CRM en ERP worden met Dynamics
365 gecombineerd, zodat u al uw bedrijfsprocessen in de cloud kunt
uitvoeren.
Met Dynamics 365 verzorgt Microsoft overigens niet alleen de
naadloze integratie tussen de vertrouwde Office 365 en Microsoft
ERP bedrijfsadministratie, maar ook de communicatie en integratie
met ondersteuningsoplossingen van derden die klanten wendbaarder
en concurrerender kunnen maken. Deze kunnen als een ‘dienst’
worden afgeroepen, zoals een App wordt gedownload uit een App
Store. Dit is de ultieme vorm van Software als een Dienst (SaaS). U
betaalt alleen voor wat u nodig heeft.

Business Intelligence
Wil je weten hoe je bedrijf performt? En wil je weten waardóór het wel of niet goed
loopt? Om de prestaties van je bedrijf continu te kunnen monitoren heb je een goed
management informatie systeem nodig. Zodat je zowel op strategisch, tactisch én
operationeel vlak kunt sturen en de juiste beslissingen kunt nemen. Je wilt verder
kijken dan alleen maar naar de omzet die misschien niet goed is. Hoe komt dat nu
eigenlijk? Heb je wel genoeg verkooporders? Produceer je wel efficiënt genoeg? Is
er genoeg capaciteit? Allemaal operationele drivers achter bedrijfsresultaten, die
cruciaal zijn voor het verbeteren van je bedrijfsprestaties.

Aan de slag met data
Er zit een schat aan data in al je systemen en dat wordt alleen maar meer. Data is
het kloppend hart van je organisatie, ga er dus mee aan de slag! Je gaat deze
bedrijfsdata eerst verzamelen om vanuit daar je KPI's te ontwikkelen en inzicht te
gaan creëren. Zo heb je over al je processen heen met één druk op de knop op één
plaats inzicht in je prestaties. Met het food specifieke platform dat we bieden, heb je
daarnaast ook de mogelijkheid om te kijken hoe je bedrijfsprestaties zich in de
toekomst gaan ontwikkelen.

Over ons
Wij zijn experts op het gebied van food en IT.
En dankzij onze jarenlange kennis en ervaring is Foodware 365 tot stand gekomen,
ontwikkeld op het Dynamics 365 platform van Microsoft. Zo maken we het mogelijk dat
ieder foodbedrijf van het Microsoft platform gebruik kan maken en de mogelijkheid
heeft om toegang te krijgen tot toekomstige technologische innovaties.

Wij hebben een passie.
Wij focussen ons sinds 1998 op de volle breedte van de foodbranche. Dankzij een
wereldwijd netwerk aan implementatiepartners hebben 300+ klanten inmiddels
toegang tot onze food specifieke standaard oplossing. En met feedback van onze
partners en klanten zorgen we dag in dag uit voor nieuwe ontwikkelingen en verdere
verbeteringen.
Onze passie. In een standaard oplossing. Dat noemen we Foodware 365.

https:/ www.foodware365.com/
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Social media:
www.linkedin.com/foodware365
@foodware365
www.facebook.com/foodware365
The foremost food solution.
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www.foodware365.com

