Ascensio Handel
In een wereld waarin de marges steeds meer onder druk staan, maakt
een efficiënte en effectieve interne organisatie het verschil. Met Ascensio
Handel houdt u grip op uw zaken. Het specifiek op de handel ontwikkelde
software pakket beheert het complete handelsproces binnen uw organisatie. Vanaf het inkoopproces, het voorraadbeheer en relatiebeheer tot aan
de verkopen, de prijsafspraken en uiteindelijke factuur: Ascensio Handel is
zo ingericht dat alle aan elkaar gekoppelde documenten binnen één klik
bereikbaar zijn. Dat handelt wel zo gemakkelijk.

het MKB software pakket
voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven
Ascensio is hét antwoord op automatiseringsvraagstukken in het
MKB. De gebruiksvriendelijke software sluit naadloos aan bij de
omgeving waarin het zich bevindt. Handel, productie of dienstverlening; Ascensio biedt real time inzicht in alle gewenste
bedrijfsinformatie.
Juist vanwege de exclusieve focus op het MKB is Ascensio niet
alleen uiterst efficiënt maar ook zeer effectief ingericht. Alle gegevens zijn via enkele muisklikken te bereiken. Door de intuïtieve
interface heeft u op ieder gewenst moment inzicht in de zaken
die voor uw organisatie van belang zijn.
Ascensio is als een kameleon; het pakket past zich moeiteloos
aan de omgeving aan. Iedere medewerker werkt vanuit dezelfde
basisgegevens terwijl de functionaliteiten zijn toegespitst op de
werkzaamheden die hij verricht. De software is bovendien eenvoudig en flexibel te beheren en aan te passen aan veranderingen
in de markt.
Ascensio maakt steeds gebruik van de nieuwste technologieën.
Bovendien is dit kwalitatief hoogstaande softwarepakket volledig
nieuw ontwikkeld vanuit de specifieke behoefte van het MKB. Het
pakket biedt ondernemers overzicht en inzicht; op iedere plaats,
op ieder moment.
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Ascensio Productie
Ascensio Productie beheert de klantorder gestuurde processen binnen
productiebedrijven. Offerteprijzen berekent u in het pakket zelf. Deze
berekeningen blijven daarmee benaderbaar. De calculaties die u maakt
in de offerte- of orderfase neemt u met één muisklik mee naar de voorcalculatie van de werkorders. Dit werkt niet alleen snel en gemakkelijk
maar voorkomt bovendien fouten en onnodig tijdverlies. Tijdens de productie worden materialen, machine- en manuren direct op de werkorder
geboekt. Uiteindelijk zijn uw voor- en nacalculaties via één muisklik te
vergelijken.

Ascensio Dienstverlening
De module Dienstverlening verankert uw dienstverlening optimaal in uw
organisatie. Het biedt real time inzicht in lopende projecten. Hierbij is het
met name van belang dat deze binnen de gestelde tijd en binnen het budget blijven. Ascensio Dienstverlening volgt deze informatie tot in detail. Een
voorbeeld van deze module is de mogelijkheid om per medewerker andere
tarieven te hanteren. U kunt per taak deadlines bepalen en zaken zoals
bezoekverslagen, offertes nabellen en telefoongesprekken nauwkeurig
vastleggen. Optimale dienstverlening is de belofte die u kunt waarmaken.

Aangepast aan uw behoeften
Iedere organisatie is anders en stelt andere eisen aan informatie, overzicht en inzicht. Ascensio
onderkent deze verschillen en stelt gebruikers in staat de software zo in te richten dat deze past
binnen de eigen bedrijfsspecifieke omgeving. Dat is wat wij bedoelen met effectief en efficiënt.
Geen informatie waar u geen behoefte aan heeft, geen onnodige kosten voor zaken die u als
standaard beschouwt.
Vanuit het basissoftwarepakket kiest u die modules die uw organisatie nodig heeft. Ascensio
past zich als een kameleon aan uw omgeving aan. U kunt schermen uitbreiden met eigen velden,
controles uitvoeren, de lay-out van rapporten instellen en overzichten maken die passen bij
uw manier van ondernemen. Wilt u verder? Ook dat kan. Ascensio biedt u de mogelijkheid van
extra modules zoals documentbeheer (elektronisch archief), digitale communicatie zoals digitaal
factureren, tracking & tracing, financiële koppeling en certificaten.
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Iedereen die gewend is om met computers te werken, is zo op weg met
Ascensio. Niet voor niets besteden wij
veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak. Hiermee boekt
u immers uw eerste efficiencywinst.

Als u een bestaand financieel software
pakket gebruikt, is het mogelijk deze
te blijven gebruiken. Ascensio heeft
koppelingen met verschillende financiële pakketten. Deze kunnen waar nodig
nog verder uitgebreid worden.

Speerpunten binnen Ascensio zijn de
intuïtieve werkwijze en de mogelijkheid voor de gebruiker om zaken zelf
te doen. Het pakket kan op verschillende vlakken worden aangepast bijvoorbeeld door middel van een customizing module of een geavanceerde
printmodule.
De basis van het pakket wordt gevormd
door het Customer Relationship Management. Daarbij beschouwen wij de
debiteuren en crediteuren als relaties.

Ascensio werkt bijzonder prettig. Aan
de bovenkant van elk scherm vindt u
het actiemenu waar alle functies zoals
printen, opslaan en zoeken overzichtelijk staan gerangschikt. Rechts vindt u
het favorietenmenu waar al uw belangrijke functies bij elkaar staan. Hierdoor
hoeft u dus niet lang te zoeken naar
een bepaalde functie. Daarnaast is het
op veel plaatsen in Ascensio mogelijk
om tot in detail door te zoomen naar
gegevens achter een bepaald veld.

Ons basissoftwarepakket biedt:

De basis verder uitbouwen

Algemeen

U weet als ondernemer het beste welke informatie u wanneer nodig heeft. Wij weten
dat dit voor iedere ondernemer anders is. Om die reden stelt Ascensio haar gebruikers
in staat de software zo in te richten dat deze past binnen de eigen bedrijfsspecifieke
omgeving. Effectief en efficiënt; dat is onze belofte.

•
•
•
•

Relatiebeheer
Koppeling met Office
Etiketten en labels
Geavanceerde conversie eenheden van
elke eenheid naar een andere eenheid
(m>kg>doos>gross enz)
       

Op deze manier past Ascensio zich als een kameleon aan uw omgeving aan.
Vanuit het basissoftwarepakket kiest u die modules waar uw organisatie behoefte
aan heeft. Ascensio biedt u de mogelijkheid van extra modules.

Verkoopbeheer

• Van verkoopofferte t/m verkoopfactuur
• Verkoopofferte versie beheer
• Offerte/Order calculatieblad om
per product de prijs te berekenen
• Hoeveelheids- en tijdskortingen
• Backorders
• Varianten
       

Inkoopbeheer

• Van inkoopofferte t/m inkoopfactuur
• Voorraadbeheer met meerdere
magazijnen en locaties
• Besteladviezen
       

Productie en dienstverlening
•
•
•
•
•

Werkorders
Stuklijsten
Voor- en nacalculatie
Onderhandenwerk
Machine- en/of man urenregistratie

Documentbeheer (elektronisch archief)
Via deze module kunt u alle in uw organisatie aanwezige documenten scannen
en/of koppelen aan de verschillende schermen van het pakket.

Digitale communicatie zoals digitaal factureren
Deze module biedt u de mogelijkheid om alle rapporten in het pakket te mailen.
Deze e-mails kunt u bovendien vast leggen in het documentbeheer systeem.

Tracking & tracing
Met de module Tracking & tracing kunt u partijen binnen het systeem registreren en volgen.

Financiële koppeling
Ascensio genereert zelf financiële journaalposten. Deze kunt u desgewenst exporteren naar verschillende financiële systemen. U kunt dus zonder problemen
blijven werken met uw bestaande financiële systeem. Ascensio is een uitbreiding
op dit systeem en biedt het voordeel is dat alle geschiedenis bewaard blijft.

Certificaten
De module Certificaten zorgt ervoor dat bij het gereed melden van een werkorder de juiste certificaten worden gecreëerd. Dit gebeurt op basis van de gebruikte materialen. Tegelijk worden ook de certificaten van het materiaal die
tijdens de goederenontvangst zijn geregistreerd, mee geprint.
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Paul Verdurmen, directeur Thermosan Engineering in Middelburg

Stappen

‘Zelfs de productcertificeringen
zijn geautomatiseerd’

• Bepalen gewenste situatie
• Demonstratie obv eisen/wensen
• Implementatieplan opstellen
• Hardware advisering
• In-/uitgaande informatiestroom bepalen
•
•
•
•
•
•

Testomgeving opzetten
Opleiding projectgroep
Stamgegevens bepalen
Bepalen gewenste output
Parameters bepalen
Live omgeving opzetten

• Rapport layouts aanmaken
• Conversieplan opstellen
• Maatwerk
• Werkinstructies maken
• Opleiden gebruikers
• Finetuning

•
•
•
•

“Thermosan Engineering, onderdeel van Feyter Group in Terneuzen, is gespecialiseerd in de productie van toebehoren voor buisleidingsystemen. Wij leveren met
name aan de chemie, petrochemie en offshore. De meeste opdrachten zijn zodanig
specifiek dat wij vrijwel ieder product dienen af te leveren met uitvoerige certificeringen. De keuze voor Ascensio Productie was mede daarom een verademing.”

Conversie
Integrale systeemtest
Systeem acceptatie
Live gang

Gebruiksgemak en betrokkenheid

referentie

Fase

“Ons vorige softwarepakket vertoonde allerlei mankementen. Zo was de noodzakelijke managementinformatie lastig te achterhalen en verliep het koppelen van
de certificaten aan de eindproducten behoorlijk omslachtig. Kortom, onpraktisch
en erg inefficiënt. Wij kozen voor Ascensio vanwege het gebruiksgemak en de
betrokkenheid van Progression, de producent en leverancier van Ascensio. De servicegraad van dit bedrijf is enorm hoog. Bovendien is Ascensio zo in te richten dat
ook de complexe administratie rond onze certificeringen eenvoudig verwerkt kan
worden. Dat is natuurlijk een geweldige pre.”

Inzicht in workflow
“Over de uiteindelijke implementatie niets dan lof; de medewerkers van Progression
stelden zich zeer betrokken op. Het basis softwarepakket sloot opvallend slim aan
op de werkwijze binnen ons productiebedrijf. Voor het bedrijfsspecifieke maatwerkdeel, met name voor onze certificeringen, werkten zij mee vanuit ons perspectief.
Inmiddels draait het pakket nu een aantal maanden. Het werpt zijn vruchten af.
Medewerkers werken een stuk efficiënter doordat zij minder handelingen hoeven te
verrichten bij het verwerken van informatie. De verschillende koppelingen zijn heel
logisch ingericht en door de gebruiksvriendelijke schermen heb je op ieder moment
inzicht in de workflow. Ook nieuwe medewerkers zijn, door de intuïtieve interface,
snel thuis in de software. Nu deze implementatie zo succesvol verlopen is, overweeg
ik de introductie van Ascensio bij meer bedrijven binnen ons groep.”

Over progression
Progression is producent en leverancier van het softwarepakket Ascensio.
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van toepassingen die aansluiten bij de bedrijfsprocessen
en de behoeften van onze klanten. Dit doen wij door het programmeren van maatwerktoepassingen, het aanpassen van bestaande standaard software en het produceren van standaard
software zoals Ascensio.
Onze kracht is dat wij de uiteenlopende wensen van onze klanten begrijpen, nauwgezet analyseren en vervolgens vertalen in gebruiksvriendelijke en efficiënte IT oplossingen.
Onze klanten weten dat zij kunnen vertrouwen op toepassingen die naadloos aansluiten bij hun
wensen en op optimale support en aftersales vanaf het moment dat wij deze hebben opgeleverd.
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