KOM IN DE JUISTE FLOW...
EASY FLOWING IT

Kom vanaf vandaag in de juiste flow
dankzij Easy Flowing IT van Flow2Go!
Wilt u uw (logistieke) werkproces voortaan beter, makkelijker én
met meer energie uitvoeren? Zet dan uw werkproces om naar een
workflow door inzet van ‘Easy Flowing IT’. Hoe dat werkt? Wat de
mogelijkheden zijn? Hoe u grote succesvolle stappen in efficiency
en groei kunt realiseren? Maak kennis met Flow2Go.

WAT VALT ER CONCREET TE
BEREIKEN?
Succes vraagt om ‘easy going’. Anders gezegd:
uw werkproces dient idealiter dusdanig beïnvloed te
worden, opdat de juiste workflow bereikt wordt.
De consultancy en IT-oplossingen van Flow2Go
voorzien daar volledig in.

Daarnaast helpen de IT oplossingen van Flow2Go u
de volgende vragen te beantwoorden:
* Welke onderdelen van mijn bestaande werkproces
kunnen nóg grotere bijdragen leveren aan onze
klant- en medewerkerstevredenheid?
* Waar liggen binnen mijn organisatie gedragen kansen
ter optimalisatie van de effi ciency?
* Hoe kan door finetuning van het proces ons
bedrijfsresultaat verder opgewaardeerd worden?

FOCUS
BEREIK MEER
MET FLOW2GO:
Omzet

100

Kostprijs van de omzet

70

Marge

30

Bedrijfskosten
Personeel

10

Huisvesting

8

Overige bedrijfskosten

5
23

Netto resultaat

7

Wij richten ons op
UW bedrijfsresultaat,
omzet, kostprijs van
de omzet en resultanten
hiervan.

Hoe gaat het in zijn werk?
Door inzet van Flow2Go kan voortaan ieder
klantordergestuurd maakbedrijf snel in de juiste
flow komen en uitzonderlijke prestaties realiseren.
Inventarisatie van de logistieke besturingsconcepten:

Engineer to order

Make to order

Bepaling klant order ontkoppelpunt (KOOP)
Assemble to order

Make to stock

Op planning gebaseerde activiteiten

Klant

Leverancier

Op afspraak gebaseerde activiteiten

Deliver from stock

Hoe passen de besturingsconcepten
in het beheersconcept?

Inkoop

Productie

Verkoop

Magazijn

Productie

Expeditie

Klant

Leverancier

Informatiestroom

Goederenstroom

In 2 stappen van werkproces naar werkflow
1. Analyse en aanbevelingen

•U
 w manier van werken en doelstellingen staan volledig
centraal
•D
 e inbreng van Flow2Go is (pro)actief en gericht op uw
vooruitgang: inspirerend en initiërend

2. B
 estaande modules & specifieke oplossingen en…
Go with the flow!

• Implementatie en toepassing is gemakkelijk en plezierig,
dus toegankelijk/ intuïtief én eenvoudig
• Easy flowing IT is in alle opzichten verbindend:
dé IT-oplossing die verbindt en beklijft

Easy Flow ZEKERHEDEN

100% cloud-oplossing

100% aansluiting op
de processen

Zeer eenvoudig in
gebruik

Abonnementsvorm, dus
geen investering nodig

En zo zien de bouwstenen van Flow2Go eruit…
Algemeen

INKOOP

PRODUCTIE

VERKOOP

SERVICE

Inkooporderbeheer

Productieorderbeheer
Product breakdown structure (PBS)

Offertebeheer
Contractbeheer

Offertebeheer
Contractbeheer

Calculatiemanagement
Work breakdown structure (WBS)

Verkooporder beheer
Work breakdown structure (WBS)

Serviceorderbeheer
Work breakdown structure (WBS)
Serviceverzoek beheer

Projectmanagement

Verkoopfactuur beheer
Projectmanagement

Verkoopfactuur beheer
Projectmanagement
Garantie management

(Retour)Goederenuitgifte

(Retour)Goederenuitgifte

SerieBatch registratie
SSCC registratie
Traceability
MRP

SerieBatch registratie

Inkoopfactuurbeheer

Logistiek/voorraad

Goederenontvangst
SerieBatch registratie
SSCC registratie
Traceability
MRP

Voorraad waardering

Voorraad waardering
Onderhanden werk

Traceability
MRP
Workload plannng
Resource planning
Jobtime/Shoptime

Workload planning
Resource planning
Jobtime/Shoptime

Shopfloorcontrol

Financieel

(Retour)Goederenuitgifte
Goederenontvangst
SerieBatch registratie
SSCC registratie
Traceability
MRP

Voorraad waardering
Budget management

Voorraad waardering
Onderhanden werk

Wat u ook wilt bereiken,
bereik het samen met Flow2Go!
Easy FlowingACCENTEN

Organisatie & Groei

Productie

Service

Logistiek

HOE GAAT U VOORAL IN
DE JUISTE FLOW KOMEN?
Welke kansen ter optimalisatie ziet u weggelegd
voor uw organisatie?

WAARMEE KAN FLOW2GO
U VAN DIENST ZIJN?
Welke vragen heeft u die van belang zijn om de
kansen voor u te verzilveren?

BEDANKT VOOR UW BELANGSTELLING
U hebt het kunnen zien: dankzij flow2Go kunt u voortaan beduidend meer
uit uw werkproces halen. Door inzet van de Easy Flowing IT maakt u van
uw werkproces een workflow. Een flow waarbinnen alles schijnbaar vanzelf
gaat. U bent vanaf nu nóg meer verzekerd van werkplezier, efficiency en
resultaat. Dat bedoelen wij nu precies met ‘easy flowing’.

