
READY FOR FOOD AND BEVERAGE
DE OPLOSSING VOOR AGRI-FOOD-
PRODUCTIE EN -DISTRIBUTIE 

• Geïntegreerd beheer van al uw processen; van de ontwikkeling van nieuwe 
producten tot de distributie binnen uw netwerken

• Permanente alignment met nieuwe regelgeving 

• Real-time data management 

• Een digitaal platform waarop u nieuwe businessmodellen en applicaties kunt 
ontwikkelen voor optimale dienstverlening aan uw (B2B)-klanten

DE SPEERPUNTEN VAN ONZE OPLOSSING

UITDAGINGEN

De steeds veeleisender 

agrifoodsector stelt u voor 

flinke uitdagingen. U wilt 

uw kosten verlagen en 

marktaandeel vergroten, 

met behoud van de kwaliteit 

van uw producten en de 

distributie daarvan. 



Productie en aanvoer

• Management van R&D-projecten  
en documenten

• Supply management: multi-vendor, 
automatisering, contract management 
(hoeveelheden en waarden)

• Workflow management 

• Receptmanagement, instructie-sheets, 
co-producten, bijproducten, planning, 
integratie van weegsystemen

• Management van korte-, middellange-  
en lange-termijnplanning

• Calculatie van productiekosten

• Integratie van GS1-standaarden  
(GTIN-SSCC-GLN)

Traceerbaarheid en kwaliteit 

• Batch management en volledige 
traceerbaarheid, management van 
terugroepacties 

• Geïntegreerd management van 
houdbaarheidsdata en shelf life in de 
gehele voortbrengingsketen 

• Geïntegreerd kwaliteitsmanagement: 
grondstoffen, processen, voltooide 
producten, certificaten, evaluatie van 
toeleveranciers, non-conformiteit 

• Management van productsheets, 
allergene stoffen en voedingswaarden 

• Compliance met internationale en 
landelijke voedselstandaarden: HACCP, 
FDA, ANSA, AFSCA, NWA, BRC…

 

Distributie 

• Beheer van handling (verpakken en 
gebruik van pallets) dmv streepjescodes 
en RF-tags, volgens internationale 
standaarden (GS1, SSCC)

• Advanced Warehouse management: 
cross-docking, optimalisatie van picking 
paths, geïntegreerde scan-oplossing op 
basis van radiofrequentie 

• Integratie met geautomatiseerde 
warehouse-systemen en Voice Picking 

• Transport: beheer van routering en 
transportkosten, integratie met tools 
voor optimale lading

• Product data management: display 
management, integratie van catalogus 
van leverancier

• On-demand planning en forecasting  
van vraag

• Integratie van EDI om te voldoen aan de 
vereisten van grootschalige distributie.

• Beheer van accijnzen

• Herbruikbare verpakking (bv voor 
retourzendingen)

Sales en marketing 

• Management van aanbiedingen en 
prijsverlagingen, sales acties en 
real-time tools voor beprijzing, waarbij 
complexe data modelmatig kunnen 
worden weergegeven

• Multi-channel sales management  
(web, tele-sales, point of sale, mobiele 
sales, EDI)

• Actieve tele-sales: cross-selling en  
up-selling, liquidatiemanagement…

• Point of sale management: 
voorraadbeheer, aanvullen van 
voorraden en integratie van 
geldsystemen 

• Integratie van online salesfunctie 

• CRM Integratie

VAN DIGITALISERING 
TOT INNOVATIE
Met Ready for Food & Beverage 
kunt u beschikken over de nieuwste, 
innovatie technologieën van SAP, 
met user interfaces die aanhaken bij 
digitale en mobiele trends. Integratie 
van kunstmatige intelligentie, 
salesnetwerken, Internet of Things, 
predictive analysis… Het kan allemaal. 
Met SOA People zet u de volgende 
stap in de ontwikkeling van uw 
onderneming, aangepast op de door u 
gewenste snelheid van verandering.

OPLOSSING

Met Ready for Food and Beverage heeft u alles in handen voor 

volledig business management:

READY FOR FOOD AND 
BEVERAGE EN SAP
Onze vooraf geconfigureerde 
oplossing voor de foodsector 
is gecertificeerd door SAP, de 
wereldwijde marktleider met meer 
dan 30 jaar ervaring. SAP wordt 
gebruikt door tien van de grootste 
bedrijven ter wereld.


