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Handel & Logistiek voor het MKB en groothandelsbedrijven

Zeven redenen om voor
Handel & Logistiek te kiezen!

1. Handel & Logistiek functionaliteit
De uitgebreide functionaliteit van Handel & Logistiek zorgt ervoor, dat bij veranderende bedrijfsactiviteiten
softwaremet
met
viteiten dedesoftware
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u meegroeit. Naast de gebruikelijke ondersteuning van de administratieve en logistieke processen,
kent
Handel
Logistiek
m.
functionaliteit voor specialistische toepassingen, zoals een serviceafdeling of een distributiecentrum.
2. Handel & Logistiek interface
Afhankelijk van het type gebruiker en het onderdeel waarin een gebruiker werkt, is er de Windowsinterface
interfaceof,of,enendeze
deze
wordt natuurlijk hoofdzakelijk gebruikt voor toegang tot Handel & Logistiek via het internet, de webinterface.
ebinterface. InInbeide
beide
gevallen is de bediening eenvoudig en consistent, waardoor nieuwe gebruikers snel hun weg vinden in Handel & Logistiek.
Logistiek.
3. Handel & Logistiek platform
omgeving
Wij laten u de keus, want u heeft wellicht een bestaand bedrijfsplatform of een voorkeur voor een
omgevingwaarin
waarin
ook
Handel & Logistiek moet gaan werken. Wij adviseren een Microsoft Windows Terminal Server atform,
platform,maar
maar
ook
Handel
&&
Microsoft Windows Small Business Server of een van de Unix of Linux varianten voldoet prima.oordat
Doordat
Handel
steren en
Logistiek gebruik maakt van een relatief lichte database, hoeft u niet in een zware server te investeren
envaak
vaakisis
het mogelijk gebruik te maken van bestaande hardware.
4. Handel & Logistiek implementatie
De implementatie van ERP software moet in één keer goed gebeuren, anders heeft u daar nog arenlang
jaren langlast
last
an, zodat
van. Het implementeren van Handel & Logistiek wordt door ervaren Comlogic medewerkers gedaan,
zodatuw
uw
automatisering naadloos aansluit op uw bedrijfsprocessen.
5. Handel & Logistiek ontwikkeling
releases.
Comlogic investeert continu in de ontwikkeling van Handel & Logistiek door het uitbrengen van nieuwe
releases.
gt ervoor
Een team van specialisten, zowel op het gebied van ICT als van administratie en bedrijfsvoering, zorgt
ervoor
dat enkele malen per jaar de software niet alleen aangepast wordt aan wet- en regelgeving, maarook
ookaan
aan
de eisen van de gebruikers blijft voldoen. Ondersteuning voor nieuwe toepassingen, denk daarbij aan ternetinternetapplicaties, is selectief beschikbaar in de vorm van modules; door deze structuur hoeft uw investering
stering
nooit groter te zijn dan hetgeen uw bedrijf nodig heeft!
6. Handel & Logistiek ondersteuning
Voor de ondersteuning van uw gebruikers hebben wij een servicedesk in het leven geroepen. Dooreen
een
direct telefonisch contact tussen uw medewerkers en onze specialisten worden alle vragen over Handel
ndel
& Logistiek op een persoonlijke wijze behandeld. Naast telefonische ondersteuning brengen de mededewerkers van Comlogic bedrijfsbezoeken om gebruikersbegeleiding of trainingsessies te verzorgen.
7. Handel & Logistiek exploitatie
Lage of geen investering, overzichtelijke implementatiekosten, vaste gebruikskosten en nieuwe releases
zonder nieuwe investering kenmerken de financiële kant van Handel & Logistiek. De exploitatiekosten van uw automatisering worden op deze manier door Comlogic op een acceptabel niveau
gehouden!

Handel & Logistiek
Structuur en specificaties

Handel & Logistiek structuur
Door de modulaire opzet van Handel & Logistiek bepaalt u zelf welke speciale functies,
ncties, oftewel
ofwel modules,
modules,
u naast de basisfunctionaliteit nodig heeft. Dat kan bij het in gebruik nemen vanandel
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Handel & Logistiek specificaties
Een database van Handel & Logistiek kent geen grenzen; slechts de beschikbare hardware
bepaalt
re bepaalt
hoeveel informatie u kunt bewaren; door het ontbreken van verplichte dag- en periodeafsluitingen
e- en jaarblijven alle details bewaard tot u besluit ze te archiveren, waarmee u gelijk voldoet aan
de
chiveren,
bewaarplicht die aan ondernemers wordt opgelegd.

gd.

Handel & Logistiek biedt ruimte voor een onbeperkt aantal prijs- en kortingstructuren, perwel
klant
per
en per artikel/artikelgroep en het is volledig vertaalbaar (zowel de software als uw data).aluta’s.
Daarbij

kunt u 100 bedrijfsadministraties simultaan in de database onderbrengen. Dat is voor bedrijven
stratiesin
het MKB doorgaans ruim voldoende!
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