Functionaliteiten ERP-pakket 3BM IT-Solutions

Algemeen
Met het ERP-pakket van 3BM kunt u uw volledige bedrijfsadministratie voeren, zowel financieel als
op klant- en artikelniveau. Het pakket heeft bovendien een complete planningsmodule waarin u
meldingen kunt registreren en waarmee u uw buitendienst(medewerkers) kunt aansturen.
Doordat meerdere van onze klanten zich in de logistieke sector bevinden heeft het 3BM systeem
tevens standaard veel logistieke functionaliteiten.
Onderstaand vindt u een beknopte omschrijving van ons ERP-pakket.
Het ERP-pakket bevat de volgende hoofdonderdelen:
Financieel
Klanten
Voorraadbeheer
Systeembeheer
Monteurs, orders, meldingen, planning
Marketing en Managementinformatie

Financieel
Het 3BM systeem bevat een complete financiële administratie waarbij de boekingen in de vorm van
journaalposten worden vastgelegd. Elke boeking bevat gegevens zoals klantnummer, factuurnummer
en projectnummer, boekjaar, boekingsdatum, etc. Daarnaast heeft elke boeking een aantal
boekingsregels waarin de grootboekrekening met het debet- of creditbedrag worden vastgelegd.

Activa registratie
Per activa worden diverse gegevens (aanschaf- en restwaarde, aankoopdatum, afschrijfperiode)
vastgelegd. Op basis van deze gegevens genereert het systeem desgewenst de periodieke
afschrijvingen.

Inkoop en Verkoop
Inkooporders kunnen worden gemaakt en gemaild naar de leveranciers. De leverancier dient bij
facturatie het inkoopordernummer te vermelden.
Bij het inboeken van de inkoopfacturen wordt op basis van het inkoopordernummer gecontroleerd
of de ontvangen factuur juist en compleet is. Daarnaast wordt vastgelegd vanaf welke datum de
factuur mag worden betaald.
Verkopen worden door het systeem aangemaakt vanuit diverse activiteiten. Denk hierbij aan uren,
materialen, onderhoudscontracten, nieuwe installaties, etc.

Elektronisch bankieren, nationaal en internationaal
Bankbestanden kunnen worden gedownload en ge-upload van en naar de banksystemen. Het
systeem maakt een bestand met betalingen aan dat naar de bank wordt ge-upload. Van de bank
gedownloade bestanden kunnen worden ingelezen waarna ze in het bankboek zijn terug te vinden.
Mutaties die gekoppeld kunnen worden, zijn automatisch verwerkt.
Zowel nationaal als internationaal bankieren wordt ondersteund.

Debiteuren- en crediteurenbeheer
Per debiteur en crediteur is een rekeningoverzicht op te roepen en te muteren.
Tevens is functionaliteit voor creditfacturen aanwezig.
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Betalingsherinneringen
Betalingsherinneringen zijn qua aantal en termijnen per klant in te stellen en worden gemaild naar
de debiteur. Het systeem voorziet er in dat u (handmatig) per betalingsherinnering kunt aangeven
dat de herinnering nog niet moet worden verstuurd. In dat geval kunt u een opvolgingsdatum
ingeven, waardoor u de betalingsherinnering opschort en op de ingegeven datum weer een
herinnering krijgt dat er een betalingsherinnering moet worden verstuurd.

Incassobeheer
Aan het einde van het betalingsherinneringstraject is de overdracht naar een incassobureau in te
stellen. Desgewenst kan aan het incassobureau beperkte toegang tot het systeem worden gegeven
voor het raadplegen van gegevens.

Rapportage en Excel-integratie
Diverse standaardrapportages zijn aanwezig. Output hiervan is standaard in Excel-formaat. Doordat
alle gegevens zich in één database bevinden is het mogelijk om een onbeperkt aantal gewenste
rapportages in het systeem aan te maken en te gebruiken. Door middel van de query taal SQL
kunnen uw medewerkers zelf nieuwe rapportages aanmaken.

Stamdata-beheer
Alle gegevens in het systeem zijn opgeslagen in tabellen. Mits de gebruiker daarvoor de juiste
autorisatie heeft, zijn deze tabellen door hem zelf te beheren.

Klanten
Het 3BM systeem kent een zeer uitgebreide CRM module.
Op klantniveau worden onder andere NAW-gegevens, factuur- en afleveradressen, rekeningoverzicht, overzicht aangemaakte output, orderstatus, vooruitbetalingen, batchverwerkingen
(facturatie, verwerken betalingen, aanmaningen, abonnementen) e.d. vastgelegd.
In het te ontvangen E-mailbericht voor het verrichten van een betaling kan een iDEAL-link worden
opgenomen, aan de hand waarvan de klant heel simpel zijn betaling kan doen.

Voorraadbeheer
In het onderdeel voorraadbeheer kunt u alle (basis)gegevens met betrekking tot artikelen (financiële
gegevens, voorraadmutaties zoals inkooporders en retouren), magazijnen (locaties en huurders) en
leveranciers (NAW-gegevens, inkooporders en leveringen) beheren.
Alle artikelen kunnen d.m.v. het scannen van een barcode in het systeem worden opgenomen. Vaak
is het zo dat leveranciers een levering ook digitaal voormelden. De voormeld-bestanden kunnen in
diverse formaten in het 3BM-systeem worden ingelezen waardoor de artikelen automatisch in het
systeem worden verwerkt.

Systeembeheer
Met dit pakket is uw volledige administratie te voeren en u doet zelf het systeembeheer!
U heeft namelijk zelf het (inhoudelijke) beheer over de basistabellen van uw ERP-pakket.
Tevens worden de door 3BM gedane aanpassingen in de programmatuur middels door u zelf te
verwerken updates aangeboden.
Ook autorisaties kent u zelf toe.
Voor elk scherm binnen de applicatie moet voor elke gebruikersgroep worden aangegeven of deze
mag raadplegen, toevoegen, wijzigen of verwijderen. Daarnaast wordt van elke mutatie in het
systeem in aparte bestanden vastgelegd wie, wat, wanneer heeft gemuteerd.
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Monteurs, orders, meldingen, planning
Met de planningsmodule zijn uw monteurs en (buitendienst)medewerkers aan te sturen.
Binnengekomen meldingen kunnen aan uw (buitendienst)medewerkers in de planningsmodule
worden toegewezen. Door hun terugkoppeling worden de gegevens meteen weer in het systeem
vastgelegd.
Daar 3BM software web-based is kunnen alle devices worden gebruikt waardoor direct de gebruikte
uren of materialen kunnen worden ingevoerd. Uiteraard geldt voor deze mutaties dat ze altijd aan
een project zijn gekoppeld.
Tevens heeft het systeem een (interne en externe) portal voor het aanmaken van meldingen
(storingen). Voor externe partijen wordt een inlog gemaakt waarbij zij zelf hun apparatuur kunnen
selecteren, een melding kunnen invoeren en een overzicht of rapportage kunnen krijgen van alle
historische meldingen.
Werkzaamheden voortvloeiend uit storingen, regulier onderhoud, nieuwe installaties, etc. kunnen op
monteursniveau worden ingepland. Ingeplande werkzaamheden zijn direct zichtbaar binnen de
tabletapplicatie van de medewerker of monteur.
Tekeningen en andere documenten die met een project te maken hebben kunnen als extern
document aan een project, apparaat of serviceopdracht worden gekoppeld waardoor ze digitaal
oproepbaar zijn. Dus ook op de service- of installatie-locatie.

Marketing en Managementinformatie
Het pakket heeft ook mogelijkheden om op het gebied van marketing en managementinformatie
gegevens in te voeren, te onderhouden en te monitoren.
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Waar 3BM IT-Solutions voor staat
Flexibiliteit
Gebruikersgemak
Persoonlijke benadering
Snelle opvolging problemen
Wij stellen de klant centraal, spelen in op uw wensen en leveren desgewenst maatwerk
Innovatieve, toegankelijke en betaalbare (web-based) bedrijfssoftware

Interesse
Is uw interesse gewekt, speelt u al langer met de gedachte om uw software structureel aan te pakken
of heeft u naar aanleiding van deze beknopte beschrijving nog vragen over de werking van onze
programmatuur, dan bespreken wij uiteraard graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.
Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op!
Onze gegevens zijn:

3BM IT-Solutions B.V.
Bergrand 218
4707AT Roosendaal
+31 (0)165 595 030
+31 (0)165 595 031
info@3bm.nl
www.3bm.nl
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