CASH Productie
Volledige integratie van uw belangrijkste bedrijfsprocessen. CASH automatiseert eenvoudig uw productieproces; van
planning en productontwerp tot inkoop en productie. Werk eﬃciënt en georganiseerd door uw ﬁnanciën, voorraden, in- en
verkopen met uw productieproces in één overzichtelijke administratie te beheren. Bespaar tijd & geld en creëer overzicht!
Speciaal voor kleine en grote ondernemingen die produceren, voorraad bijhouden en/of handelen in goederen.
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Al uw gegevens op één plek!
Met CASH automatiseert u uw logistieke en ﬁnanciële
processen overzichtelijk in één administratie. Door de
volledige integratie hoeft u informatie slechts één keer
in te voeren, waarna het in uw gehele administratie
wordt verwerkt. Hierdoor is uw productieproces voor alle
medewerkers duidelijk en werken inkopers, verkopers
en magazijnmedewerkers met dezelfde gegevens. Dat is
makkelijk samenwerken binnen uw organisatie.

Inzicht in productieproces
CASH Productie geeft inzicht in de beschikbaarheid van
medewerkers, materialen, gereedschappen en machines
om zo een goede en overzichtelijke productieplanning te
creëren. Directe inzage in kostprijs en voor- en nacalculatie
bespaart u veel tijd en geld.
De voortgangscontrole geeft optimaal overzicht waardoor
u het productieproces op schema kunt laten verlopen en
tijdig sturing kunt geven waar nodig!
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Alle modules zijn volledig geïntegreerd met elkaar,
waardoor informatie van al uw bedrijfsprocessen direct
verwerkt wordt in uw boekhouding. Uiteraard kunt u met
CASH ook (E)factureren en worden orders van begin tot
eind bijgehouden en verwerkt in uw administratie. Koppel
eenvoudig met externen via de Cash Webservices, zoals
met uw bank en de Belastingdienst. Daarnaast kunt u
modules toevoegen tot een volledig ERP-pakket door o.a.
ook CRM en uw verloningen te integreren.

www.cash.nl/productie

Sneller schakelen met CASH
CASH Productie

Perfecte online integratie
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ERP software speciaal
voor kleine en grote
ondernemingen die
produceren, voorraad
bijhouden en/of handelen
in goederen.

CASH Productie biedt een perfecte integratie van
boekhouding, facturering, inkoop, verkoop, magazijn en
uw productieproces in één overzichtelijk pakket. Online of
oﬄine te gebruiken.

Vergroot uw omzet door
iedere (potentiële) klant te
kunnen bedienen zoals het
hoort: volgens afspraak en
op tijd! Houd eenvoudig
alle klantcontacten bij.

v.a.

€ 347,- p/m

CASH Productie is een all-in pakket met all-in prijzen. Door
online te werken heeft u altijd en overal actueel inzicht in uw
productieproces en kunt u eenvoudig koppelen met externen
via onze Cash Webservices of de open API-structuur.

€ 35,- p/m
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Complete ERP software zoals het bedoeld is
Met CASH productie kunt u klantorder- of voorraadgericht werken, maar ook halﬀabricaten en eindproducten op voorraad
houden. Dit alles op basis van een volledig productontwerp met materialen, gereedschappen, bewerkingen en uitbestedingen. Van
productiedossiers worden materiaalverbruik en gewerkte uren geregistreerd met een gedetailleerde voor- en nacalculatie. Maar
ook kostprijscalculatie, verkoopprijs, doorlooptijd, productieplanning per dag of week, knelpuntsignalering, waardebepaling van
onderhanden werk en uitgebreide managementinformatie. Maak eenvoudig oﬀertes, verkooporders, pakbonnen en verkoopfacturen.
Automatisch inkooporders sturen via het besteladvies en de goederenontvangst, zorgt voor een gestroomlijnd inkoopproces en
wordt ook nog eens automatisch doorgeboekt in de ﬁnanciële administratie. Zie www.cash.nl/productie voor meer informatie.

Eenvoudig administreren

Korte implementatie

In Control

Met CASH kunt u makkelijk (deels) zelf
administreren waar en wanneer u wilt.

CASH is zeer gebruiksvriendelijk en na
onze training kunt u direct goed van
start. Daarnaast kunt u te allen tijde
gebruikmaken van onze deskundige
Helpdesk!

De Dashboards, Startpagina, CRM
Cockpit, Bedrijfsstatus en de CASHapp
geven in één oogopslag eenvoudig
inzicht in uw administratie.
Vergelijk dit jaar vs. vorig jaar qua
kosten, opbrengsten, resultaten en
debiteuren naar ouderdom etc.

Gebruik de gratis meewerkfunctie om
uw accountant op afstand mutaties
en/of controles uit te laten voeren.
In CASH hoeft alles slechts één keer
ingevoerd te worden, waarna het
automatisch verwerkt wordt in de
administratie. Bespaar tijd en geld!

www.cash.nl/productie

Indien gewenst kunnen onze CASH
consultants u begeleiden bij de
(korte) implementatie en helpen uw
administratie in te richten, zodat u
nog sneller kunt beginnen.

U hebt de volledige controle over uw
administratie en rapportage, waar en
wanneer u dat nodig heeft.

