Dit betekent
AFAS Profit 18
voor jou!
Optimaliseer direct jouw werkprocessen met
de tips van onze businessconsultants

Ontdek de 7 optimalisaties
Verandering is goed, verbetering is beter. Daarom zetten onze businessconsultants de
belangrijkste verbeteringen van Profit 18 voor jou op een rij. En leggen ze jou direct uit hoe
je dit toepast in jouw bedrijf. Zo blijft het niet alleen bij implementaties, maar optimaliseer
je meteen jouw werkprocessen. Heb je vragen of wil je met één van ons sparren? Geen
probleem, neem contact met ons op.

1 Profielen blokkeren
On- en offboarding

Wel eens een profiel geblokkeerd in InSite? Dat was voorheen
best een gedoe. Je moest namelijk een filter aanzetten om het
Bartho Stip
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profiel op niet-zichtbaar te zetten. Dit probleem is met Profit

+316 46 15 50 48

18 opgelost. Als je nu een profiel blokkeert in Profit, is dit ook

b.stip@forque.nl

direct geblokkeerd in InSite. Hulp nodig? Bel me op.

On- en offboarding

Bijlagen toevoegen
aan sjablonen

Je wilt dat de onboarding van nieuwe medewerkers soepel
verloopt, begrijpelijk. Profit 18 maakt het je met deze nieuwe

Marieke Landhuis

functionaliteit een stuk gemakkelijker. Je voegt nu eenvoudig

+316 15 39 55 65

meerdere bijlagen toe in een berichtsjabloon. Denk bij de
onboarding aan een vast bericht naar nieuwe medewerkers
met de overeenkomst en jouw personeelshandboek. Starten
met de berichtsjablonen en bijlagen? Ik help je graag op weg.

m.landhuis@forque.nl
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On- en offboarding

Roosteruren vastleggen
per dag

Er zijn veel varianten van het rooster, maar het was nog niet
mogelijk om uren per dag vast te leggen. Toch gebeurt het
Hanneke Spoler
+316 15 67 23 99
h.spoler@forque.nl

regelmatig dat jouw medewerkers andere tijden werken dan
vastgelegd in het rooster. Daarom kun je in Profit 18 per dag uren
vastleggen en aanpassen. Ik heb het persoonlijk voor je getest
en het werkt bijvoorbeeld bij het opnemen van verlof. Je kunt
dan eenvoudig aangeven dat je een dagdeel verlof opneemt.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Laat het me weten.

verstrekken
4 Betaallink
bij factureren
Financieel

Profit 18 introduceert een integratie met Payment Service
Provider (PSP) Mollie. Hierdoor is het mogelijk om
betaallinkjes mee te sturen met al jouw facturen vanuit
Profit. Is een betaling voldaan? Dan wordt de factuurstatus
geüpdatet en kan een vooruitbetaalde order geleverd worden.
De integratie zorgt ook voor een automatische aflettering van
alle betalingen die via een betaallink worden voldaan. Zo is het
mogelijk om periodieke bulkbetalingen van een market place
(Bol.com of Amazon) af te letteren met je openstaande posten
in Profit. Vragen? Ik help je graag verder.

Niek Lentferink
+316 39 00 77 18
n.lentferink@forque.nl
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Financieel

Nieuwe Rabobank
koppeling

Met deze nieuwe, moderne bankkoppeling ben je altijd up-toMatthijs de Haan
+316 46 82 77 44
m.dehaan@forque.nl

date met transactie-informatie. Je loopt dus nooit meer een dag
achter ten opzichte van internetbankieren. Vooruitbetaalde orders
kun je op dezelfde dag nog vrijgeven voor uitlevering. Handig!
Vragen? Bel me op.
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Ordermanagement

Inkoopafroeporder

Leg met Profit 18 al jouw afspraken vast met leveranciers.
Met de nieuwe inkoopafroeporder is het mogelijk om dit
aan de inkoopzijde te doen, bijvoorbeeld met betrekking tot

Boudewijn Boom

aantallen en prijzen. Handig als je voor langere tijd vooruit

+316 18 09 72 54

bestelt, prijsafspraken voor grote aantallen wilt vastleggen

b.boom@forque.nl

of via inkooporders naar behoefte tegen deze condities wilt
afnemen. Vragen? Neem gerust contact met mij op.

7

Ordermanagement

Inkooporder met
leverschema

Door een inkooporder met leverschema aan te maken, hoef je
Madelon Sprakel
+316 38 63 24 79
m.sprakel@forque.nl

repeterende inkopen niet meer opnieuw in te voeren. Met behulp
van een levercyclus die je op een inkoopaanvraag of -order instelt,
genereer je het gewenste aantal inkooporderregels en daarmee
net zoveel levermomenten. Benieuwd naar de mogelijkheden
voor jouw inkoopproces? Bel me op!

Nu je weet wat
AFAS Profit 18
voor jou betekent.
Klaar om je werkprocessen te optimaliseren?
Neem contact op!

