Bouw aan een agile
voedsel- en
drankenbedrijf in 3
strategische stappen

De voedselprijzen zijn
jaar-op-jaar met 8,9%(1) gestegen,
doordat het telen/kweken,
verwerken en distribueren van
producten duurder wordt.
Hoe kunnen voedsel- en drankenbedrijven de winstmarges
beschermen onder extreme druk van buitenaf? Door interne
verbeteringen aan te brengen.
Volg de 3-stappenstrategie van Aptean om uw operationele
wendbaarheid te verbeteren, de productiekosten te verlagen
en nieuwe inkomstenstromen te identificeren.

Stap 1: Moderniseren
Vervang handmatige en verouderde systemen door een
infrastructuur die de snelle, multichannel eisen van de
moderne voedsel- en drankenproductie kan ondersteunen.
Investeer in software die realtime inzicht geeft in uw
operationele activiteiten (inclusief multi-site)
Geef uw medewerkers en partners toegang tot
gecentraliseerde gegevens voor één versie van de waarheid

Stap 2: Optimaliseren
Vind elke mogelijkheid om uw end-to-end bedrijfsprocessen
te stroomlijnen en te verbeteren.
Gebruik door software gegenereerde inzichten om prioriteit te
geven aan verbeteringen in uw supply chain, productie,
onderhoud, personeelsbestand en compliance-mogelijkheden
Identificeer processen die u kunt automatiseren om de
productiesnelheid te verhogen en handmatige fouten te
verminderen

Stap 3: Strategisch plannen
Neem elke dag datagestuurde beslissingen om in lijn te
blijven met de vraag van de klant.
Gebruik uw agile infrastructuur om de productie te laten
draaien in reactie op real-world inzichten en nieuwe kansen
voor klanten, kanalen en markten te verkennen
Ga naar voorspellende modellen die anticiperen op wat uw
klanten willen

Verhoog uw flexibiliteit met
Aptean Food & Beverage ERP
Aptean Food & Beverage ERP stelt uw bedrijf in staat om
dynamisch te reageren in een snel veranderende voedsel- en
drankenmarkt.
Volledig zichtbaarheid – realtime data
verzameling op elk punt in uw supply chain.
Totale traceerbaarheid – volledige
tracering van ingrediënten en inkomsten.
Meer efficiëntie – automatiseer uw
kernprocessen.
Gebruiksvriendelijk platform – Aptean
Food & Beverage ERP is een uniek,
industrie specifiek systeem ontwikkeld op
het onderliggende Microsoft Dynamics 365
Business Central platform.

80%

van de voedsel- en drankenbedrijven
die hun bedrijfsactiviteiten
uitvoeren met behulp van digitale
software, heeft verbeteringen
gezien in de D2C-inkomsten.(2)

Boek nu uw gratis Aptean Food & Beverage
ERP demo op www.aptean.com
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