
Wholesale.
ERP voor groeiambitie.

Gebruiker centraal
Werkplekinrichting per gebruiker voor efficiënte uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Intercompany & Interfiliaal
Jouw bedrijven of filialen kunnen elkaars voorraden inzien en benutten. 

Direct leveren vanuit een andere locatie.

Warehouse management
Efficiënt beheer van meerdere

magazijnen en magazijnlocaties.

Distributie
Automatisch selecteren van de 
juiste vervoerder op basis van 

gewicht, volume en afleveradres 
en genereren van specifieke 
documenten per vervoerder.

Verladingen
Houdt zicht op de goederen die 

naar jou onderweg zijn en de 
bijhorende verwachte levertijd.

Gedifferentieerde
orderafhandeling

Stel per orderkanaal een unieke 
afhandelwijze in en geef 

bijvoorbeeld webwinkelorders 
voorrang of een stel een specifieke 

autorisatieflow in.

Partij-en batchregistratie
Bewaak de uiterste verkoopdatum 

van uw producten of voer een 
efficiënte terugroepactie uit.

Serienummer
registratie

Geef uw producten een uniek ID 
mee en bouw bijvoorbeeld een 

onderhoudshistorie op. 

Assemblage
Voeg losse componenten samen, 
voer bewerkingen uit of laat deze 
door derden uitvoeren en creëer

een nieuw eindproduct.

Service en onderhoud
Plan en voer onderhoud uit op 

geleverde producten. 

Business Solutions

Persoonlijke dashboards voor de meest voorkomende 
werkzaamheden en signaleringen op basis van 
ingestelde indicatoren.

Eigen informatieprofielen voor specifieke informatiebehoefte 
gedurende een proces.

Connectiviteit
Wissel informatie uit met webwinkels, marktplaatsen 

of andere platformen via de Rest API’s en ODBC of 
sluit aan op EDI. 

Rapportage
Persoonlijke of managementrapportages via 
statistiekfunctie of zelf te definiëren query’s. 

PNA-controle
Vertraging aan de 

leverancierszijde? Informeer uw 
klanten tijdig over de verwachte 

leverdatum op basis van het 
Promised-Not-Available overzicht.

Administratieonafhankelijke gegevens
Wanneer je meerdere bedrijven of administraties voert, worden producten, klanten 

en leveranciers centraal geregistreerd en dus ook maar één keer aangemaakt.
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Wholesale is een ambitieus ERP wat alle voorkomende operationele processen van een

(groot)handel kan ondersteunen. Denk aan inkoop, verkoop, logistiek en financiële administratie.

En het kan meer, heel veel meer. Eigenlijk teveel om allemaal op te noemen. In deze infosheet 

willen we wel alvast een aantal features met je delen.  Wil je meer weten over Wholesale? Neem 

dan contact met ons op. We laten je graag meer zien.




