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ROUTEVERKOOP
Automatisering die ‘als gegoten’ zit: precies passend dus bij uw wensen en bij de aard en grootte
van uw bedrijf. Maar wél met de mogelijkheid om uit te breiden als ú dat wilt… AlfaPro maakt het
allemaal mogelijk. Betaalbaar en op maat voor ondernemers in de AGF-branche. Mét koppelingen
naar alles en iedereen. Van kweker of producent tot uw afnemer. Maar ook met uitwisseling van
informatie naar uw eigen boekhoudpakket, webshop, mobiele verkoop etc. Maximaal inzicht dus!
AlfaPro: het kloppend hart van uw bedrijf!
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AlfaPro AGF-branche

Groothandels, importeurs, exporteurs, stal- en routeverkopers, voor vrijwel elke onderneming in de AGF-branche is
AlfaPro dé perfecte software. Uiterst praktisch en gebruiksvriendelijk. Én beschikbaar waar ú maar wenst. Op pc of
netwerk in uw kantoor, op de laptop, op de handterminal waarmee u in de verkoophal of onderweg de aankopen
van uw klanten registreert. Met internettechnieken koppelt u bovendien meerdere filialen aan elkaar en
kunt u direct informatie uitwisselen.
DAT SPAART ZEEËN VAN TIJD
AlfaPro is volledig afgestemd op uw dagelijkse praktijk. Nog nooit bevatte één branchegericht systeem zoveel
functionaliteit. In een handomdraai registreert u in- en verkopen, regelt u uw voorraadbeheer, verzorgt u
de facturatie, voorziet u uw boekhoudsysteem van de juiste gegevens en krijgt u werkelijk alle managementinformatie
die u wenst. Dat spaart zeeën van tijd. Bovendien verkleint het de kans op lastige fouten omdat u gegevens slechts één
keer hoeft in te voeren of via barcodes te scannen. En – zeker niet het minst belangrijk – AlfaPro laat zich ook koppelen
aan voorraden bij collega-groothandelaren (virtuele marktplaats).
OPBOUW IN MODULES
AlfaPro kent een modulaire opbouw. U automatiseert precies wat u wenst. Wilt u later meer toepassingen, dan breidt u de
functionaliteit van uw pakket eenvoudig uit. Daarvoor kent AlfaPro vele tientallen specialistische modules. Zo heeft u altijd
maatwerk in huis. Als uw bedrijf groter wordt, groeit AlfaPro gewoon mee; u hoeft nooit meer een geheel nieuw pakket
aan te schaffen.
EÉN SYSTEEM VOOR ALLE WENSEN
Kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de AGF-branche automatiseren met AlfaPro. Eén stabiel systeem
voor alle wensen en exact afgestemd op úw onderneming. Gebouwd door kenners van de dagelijkse praktijk.
En dát merkt u! Meer dan 750 ondernemers maken er reeds tevreden gebruik van en hebben elke dag maximaal inzicht.
ALTIJD ACTUEEL
AlfaPro is een product van ALFA PRO IT. Een uiterst betrouwbaar systeem
dat niets te wensen overlaat. Sterker: bij nieuwe regelgeving of veranderende
wensen zijn vrijwel direct updates beschikbaar. AlfaPro is altijd actueel.

MEER INFORMATIE
Ga naar www.alfapro.com voor een uitgebreide kennismaking met de mogelijkheden van AlfaPro.
Daar kunt u ook een reactieformulier invullen om een afspraak met één van onze specialisten te maken.
Direct bellen met +31 71 402 11 91 mag natuurlijk ook!
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