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Next Business Solutions
Mission Statement

De term ‘Next Business’ heeft betrekking op het

De oorsprong van Neddox B.V. ligt in het

gereed zijn voor de toekomst qua automiseringsni-

ontbreken van geschikte en betaalbare bedrijfs-

veau. De gebieden connectiviteit, efficiëntie, betrouw-

software voor AGF-bedrijven en organisaties.

baarheid, schaalbaarheid, integratie en veiligheid

Sinds de oprichting in 2002 is de missie van onze

geven dit niveau aan. Door gebruik te maken van de

onderneming: “Het ontwikkelen van gebruiks-

nieuwste technieken en technologiëen wordt de

vriendelijke, pragmatische en kostenefficiënte

mogelijkheid geboden een flexibele en schaalbare

software voor de AGF-markt.”

totaaloplossing

Een voortdurend toenemend aantal klanten in de

continuïteit, beveiliging en productiviteit gewaarborgd

cash & carry, im- en export en de biologische tak

kunnen worden.

van de AGF maakt gebruik van producten en
®

diensten van Neddox.

te

leveren

waarbij

zaken

zoals

Producten en diensten
®

Neddox programmatuur is unieke bedrijfssoftware die

Next Business Solutions

de uitvoering, beheersing en performance van uw

De tijden van het sigarenkistje met bonnetjes zijn al

organisatie aanzienlijk verbetert. Naast onze succes-

ver voorbij. Toch komt het nog regelmatig voor dat

volle software levert Neddox ook een aantal diensten.

bedrijven met zeer oude computersystemen of

Onze producten en diensten zijn:

®

zelfs zonder computer werken.

Neddox ® Merchant Professional;
Neddox ® Merchant Enterprise;
Neddox ® Warehouse;
Business Consultancy en Services.

Lage drempel, hoog rendement
Laat uw bedrijfsprocessen niet langer beheersen door
tijdrovende procedures en bejaarde applicaties, maak
gebruik van een systeem dat eenvoud, structuur en
®

resultaatgerichtheid samenbrengt, Neddox software.
U zult zich verbazen over de unieke mogelijkheden van
®

Neddox software.

Uw rendement in
beeld met Neddox.®
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Meer weten: kijk op www.neddox.nl, of bel, fax of mail
voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of een
demonstratie.

Telefoon: (0)15 2600 460  Fax: (0)15 2600 461
Internet: www.neddox.nl
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Nieuwe kans voor Cash & Carry, Im- en Export en Biologische bedrijven

Sinds de uitvinding van
de eerste computers,
zoals

Colossus

ENIAC
Numerical

en

(Electronic
Integrator

And Computer) tijdens
de Tweede Wereldoorlog, is de technologie
sterk veranderd. Tegenwoordig zijn computers
niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan.

Uw rendement in
beeld met Neddox.®

Niet alleen de hedendaagse mens heeft moeite met
het op de hoogte blijven van deze voortschrijdende
technologie, maar ook elk individueel bedrijf ten
opzichte van haar eigen automatisering en haar
concurrentiepositie. Het doel van de uitvinding is

Wensen en eisen veranderen voortdurend. We willen
vandaag overal ter wereld kunnen werken, tegen een
zo hoog mogelijk rendement en met de kleinst

echter ongewijzigd: het snel kunnen verwerken van

mogelijke foutkans. Hierdoor wordt de concurren-

grote hoeveelheden gegevens op een eenvoudige

tiepositie versterkt en groeit de onderneming.

wijze.

Expansie staat voor de deur en het computerpark

Kortom, u bespaart veel tijd en energie met
invoeren, beheren en aansturen van uw bedrijfspro-

dient te worden uitgebreid. Uiteraard dient dit veilig
te gebeuren omdat kostbare gegevens binnen de

cessen en uw medewerkers besparen tijd doordat

organisatie moeten blijven. Voor u reden genoeg om

alle actuele informatie direct voor handen is.

Neddox® producten te kiezen.

NEDDOX

NEDDOX

®

Neddox Merchant

SOFTWARE VOOR AGF ONDERNEMERS

Resultaatgericht - Branchespecifieke processen
worden ondersteund waardoor elk te behalen
voordeel direct merkbaar is. De uniforme werkwijze
van Neddox Merchant staat garant voor diverse
besparingen.

Management informatie - Om uw bedrijfsactivi®

teiten beter te monitoren biedt Neddox Merchant u
unieke mogelijkheden. Van statistische gegevens
weergeven in diagrammen en grafieken tot het
afdrukken van verkooplijsten. Van praktisch elk
denkbaar gegeven kan de informatie via rapporten
worden weergegeven.

Bereikbaar voor iedere AGF-ondernemer

Beheersbaar - Met Neddox® Merchant maakt u uw
totale

®

voorraad

beheersbaar.

Voorraadverloop,

Tracking & Tracing - Neddox Merchant biedt u als

rollende voorraad, backorders en veel meer hand-

onderdeel van de supply chain de mogelijkheid om

vatten staan tot uw beschikking. Naast de voorraad

op ieder gewenst moment uw ontvangen en ge-

krijgt u ook meer inzicht in de inkoop- en verkoop-

distribueerde goederen te tracken en te tracen.

activiteiten om de winstgevendheid van uw bedrijf te
verhogen.

®

Gebruiksgemak - Neddox Merchant houdt rekening met de diversiteit van uw voorraad en uw werk-

Autorisatie - Indien beveiliging of taakscheiding van

druk en biedt u als gebruiker overzichtelijke lay-outs,

belang is binnen uw organisatie kunt u rechten

toegankelijke menu’s en een duidelijke structuur

toekennen op basis van werkzaamheden of af-

aan.

delingen.

Logistieke aansturing - Het programma biedt uw

Prestaties - Snelle toegang tot uw gegevens. Het

verkopers, planners en vloerpersoneel een platform

gebruik van de laatste technieken en technologie

om op terug te vallen. Het is vanzelfsprekend dat u

maakt dit mogelijk.

hierdoor effectief en efficiënt uw logistieke procesContinuïteit - Kostenbeheersing, voorraadreductie

sen aanstuurt.

en omzetverhoging bepalen de continuïteit van uw
Flexibiliteit - Heeft u een voorraad-, klantorder- of

onderneming. Van groter belang is dat u verbeterin-

commissiegestuurde organisatie? Neddox Merchant

gen altijd kunt blijven toepassen. Neddox®Merchant

is in alle gevallen eenvoudig en zonder aanpassingen

draagt hier aan bij door u een robuuste oplossing te

te gebruiken. Zo houdt u iedere situatie zelf onder

bieden.

®

controle.
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Waarom Neddox AGF-software

Kenmerken Neddox producten

Voordeel voor uw bedrijf en gebruikers

®

Kostenbesparingen van
®

Neddox producten ten

Optimale beschikbaarheid van informatie door
centrale opslag van gegevens

Gebruikers zijn direct op de hoogte van wijzigingen in orders, partijen, productie, etc. Uitermate
geschikt voor medewerkers die op afstand
werken.

Betrouwbaarheid en continuïteit

U kunt altijd vertrouwen op de gegevens die onze
software u aanbiedt. Onvoorziene omstandigheden komen altijd ongelegen en daarom geeft
onze 24-uur service u de garantie dat uw continuïteit gewaarborgd blijft.

Resultaatgericht

Gebruikers werken efficiënt en effectief. Diverse
verbeteringen in bedrijfsprocessen dragen bij aan
het totale bedrijfsresultaat.

Gebruiks- en gebruikersvriendelijk

Geen moeilijke menustructuren en verborgen
opties die uw gebruikers moeten doorgronden.
Gewoon eenvoudig uw werk doen.

Volledige Tracking & Tracing

Welke klant heeft welke partij gekregen?
Een gevolg van wetten en regels, maar het is ook
gewoon handig om zelf te weten.

Vooruitstrevend en innovatief

U kunt als klant rekenen op de laatste technieken
en technologie bij alle oplossingen die wij bieden.

Praktijkgericht

Door onze uitgebreide ervaring in de AGF branche
ligt onze handelskennis besloten in de werkwijze
van onze software. Dit staat volledig tot uw
beschikking waardoor gebruikers erg doelmatig
kunnen werken.

Gedegen management informatie

Een overzicht van de top 10 van uw klanten,
leveranciers of producten. Maar ook van uw
periodieke handelsresultaten en resultaten op
order of partij. Direct en goed inzicht in uw
bedrijfsactiviteiten.

Optimale service en uitgebreide onderhoudsmogelijkheden

24-uur service technische ondersteuning. U krijgt
een ervaren medewerker te spreken bij een
supportverzoek. Altijd up-to-date met uw
software.

Productversies naar bedrijfsomvang en bedrijfsactiviteit

Groei; dit is voor de meeste bedrijven een
doelstelling. Met Neddox® software kunt u
eenvoudig uw softwarelicentie aanpassen waardoor onze software met u meegroeit.

opzichte van traditionele AGF-software en
werkwijzen:

afdrukken van
vervoersdocumenten

tijdsbesparing met
beheren van
gegevens

efficiënte invoer en
afhandeling van
partijen en verkopen

tijdsbesparing door
lage leercurve voor
gebruikers

doelmatigheidsverbetering door meer
en beter inzicht,
samenhang en
structuur
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