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September 2018

Nieuwsbrief Care4Fresh

Doel van deze nieuwsbrief
Het doel van deze nieuwsbrief is om alle gebruikers van Care4Fresh inzicht te
geven in wat er gewijzigd is in de nieuwste versie van Care4Fresh.
Bij elke nieuwe versie van Care4Fresh zal een dergelijke nieuwsbrief uitkomen.
Wij wensen u veel lees en ontdek plezier.

“Met de B2B Connect
API module is het mogelijk om in- en verkooporders voor Care4Fresh

Nieuwste versie
In september 2018 is na een uitgebreide testperiode, de nieuwe versie 2.60 uitgekomen van Care4Fresh.
Voorafgaande aan deze nieuwe versie zijn er nog enkele versies uitgebracht, in
deze nieuwsbrief zullen ook alle nieuwe onderdelen en wijzigingen komen te staan
van die versies.
Vanaf versie 2.0 tot deze nieuwe versie zijn in totaal meer dan 100 nieuwe of aangepaste onderdelen opgenomen. Niet alle nieuwe of aangepaste onderdelen zullen direct opvallen, omdat de ene een opgeloste bug is en de andere een volledig
nieuwe module. Lees verder in deze nieuwsbrief wat er allemaal nieuw of aangepast is.

klanten onderling automatisch uit te wisselen.”
- Hermen Mensink
(directeur Care4it bv)
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Nieuw: Kostprijsberekening

•

Kostprijsberekening

Een nieuw onderdeel in deze versie is het kunnen berekenen van de kostprijs van
een samengesteld (productie) artikel.
Op basis van ingevoerde ingrediënten kan een kostprijs/inkoopprijs van een artikel
berekend worden. Ook kan er per ingrediënt bekeken worden in welke productieartikelen dit als ingrediënt wordt toegepast en bij prijswijziging van het ingrediënt
bekeken worden of de kostprijs/inkoopprijs ook gewijzigd moet worden van het
productieartikelen.
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Kostprijsberekening kan
gebruikt worden voor het
vullen van de inkoopprijs
van een productieartikel om
daarna de verkoopprijs te
bepalen en voor de marge
berekeningen tijdens de
verkoop.
Kostprijsberekening
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Overige kosten
De overige kostensoorten
kan men zelf in
Care4Fresh aanmaken
en onderhouden.
De overige kosten zijn in
te stellen als:
•

Vast bedrag

•

% over ingrediënten

•

% over kosten

•

% over ingrediënten en
kosten

Vervolg: Kostprijsberekening
Buiten de ingrediënten kunnen er ook overige kosten meegenomen worden in de
berekening van de kostprijs zoals loonkosten, afschrijving machines, etc…
Elke kostprijs berekening wordt opgeslagen en kan later weer aangepast worden.
Wilt u de kostprijs niet per basiseenheid Kg of Stuks berekenen maar doet u de
productie altijd bijvoorbeeld per 10 of 20 Kg dan is dat ook mogelijk om in te stellen bij de kostprijsberekening.
Een korte handleiding over het gebruik van deze module sturen wij graag naar u
op.

Voorbeeld gewijzigde kostprijs

B2B Connect API
Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om automatisch orders te versturen naar
gebruikers van andere Care4Commerce- en/of Care4Fresh-administraties.
Als een relatie van u ook gebruik maakt van Care4Commerce of Care4Fresh, dan
is het mogelijk om inkoop- en verkooporders uit te wisselen. Ga hiervoor naar
menu Beeld > B2B Connect API en maak een verbinding met één of meerdere
van uw relaties.
Op deze manier kan u veel tijd uit besparen met het overtypen van inkoop- en
verkooporders met eventueel alle fouten van dien. Artikelen kunnen gekoppeld
worden door de artikelcode of door de barcode (EAN, GTIN, etc.). Als een artikel
niet herkend wordt dan kan deze als ’vrije tekstartikel’ toegevoegd worden.

B2B Connect API
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Vernieuwde module inkoop
Door vernieuwde technieken is het soms noodzakelijk om bepaalde onderdelen in
zijn geheel te vernieuwen. De module inkoop is dan nu ook in zijn geheel vernieuwd.
Door deze vernieuwing is de module inkoop ook weer een stuk sneller geworden in
het gebruik.
De grootste wijziging is dat nieuwe inkooporderregels nu niet meer onderin het
scherm aangemaakt moeten worden maar in het grid zelf. Het is nog steeds mogelijkheid om inkooporderregels met alleen het numerieke deel van het keyboard in te
voeren.
Met de kolom/band kiezer mogelijkheid kan het grid verder naar eigen gebruik ingericht worden.

Nieuwe layout inkoopmodule

Verbeterd: Touch applicatie

Weegschalen van DIGI en
van Henk Maas konden al
gekoppeld worden en daat
komen nu ook de weegschalen van LRE bij.
Wie of wat is LRE.
LRE Weegtechniek is de
importeur van CAS, AND,
Yamato en Bruss weegschalen voor de gehele
Benelux.
Met jarenlange ervaring in
de branche en wereldwijd
klanten in diverse markten
kunnen wij u voor iedere
situatie een passende,
innovatieve weegoplossing
aanbieden. Naast een
breed scala aan weegapparatuur en losse componenten bieden wij u ook de
mogelijkheid om een
weegoplossing geheel op
maat te laten maken.

De touch applicatie wordt steeds meer gebruikt voor het verzamelen van de verkooporders is in deze versie nog verder uitgebreid en verbeterd.

•

Bestelinformatie die opgegeven is bij de verkooporder voor de gehele order of per
artikel wordt nu ook weergegeven op het scherm voor de verzamelaar.

•

Bij het verzamelen en/of wegen wordt nu automatisch bepaald of het artikel ook
verzameld is. Zo wordt er bij een weegactie gekeken of het verzameld gewicht
niet teveel afwijkt van het bestelde gewicht, bijvoorbeeld 5% minder of 10% meer.
Als dit niet bepaald kan worden dan zal er gevraagd worden of het verzameld is.

•

Het tarragewicht kan nu ook handmatig worden ingesteld.

Kijk op: www.lre.nl
voor meer informatie.

De desktop/touch module kan een mooie digitale vervanging zijn van de huidige papieren verzamellijst. Voordelen zijn bijvoorbeeld: minder fouten door handschrift wat
lastig te lezen is, direct NAW stickers printen tijdens of na het verzamelen en makkelijk extra geleverde fusten toevoegen aan de bestelling. Bestellingen hoeven op deze
manier niet terug naar het kantoor en kunnen sneller afgewerkt worden.
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Voedingswaarden berekenen op
basis van receptuur
Ingrediënten teksten kunnen in Care4Fresh op basis van receptuur al automatisch
gegenereerd worden. Vanaf nu kan ook op basis van hetzelfde receptuur automatisch de voedingswaarde berekend worden (1 niveau). Deze berekening wordt
gemaakt op basis van de netto hoeveelheid van een ingrediënt.

De mobiele app van
Care4Fresh was al te
gebruiken op Android
apparaten maar is nu ook
te downloaden en te gebruiken op een iPhone en
iPad.
De mobiele app biedt
functionaliteiten om de
voorraad in het eigen magazijn te inventariseren
en om bestellingen als
chauffeur af te leveren,
inclusief handtekening als
ontvangstbevestiging, het
e-mailen van de leveringsbon en de registratie
van de geretourneerde
statiegeldartikelen.

Voorbeeld berekende voedingswaarden

Mocht er een ingrediënt gewijzigd worden dan kan men een overzicht krijgen
waarin de artikelen worden weeggeven die dit als ingrediënt gebruiken.
In dit overzicht kan men dan de voedingswaarden opnieuw uit laten rekenen en/of
direct aan laten passen.

Voorbeeld herberekenen voedingswaarden
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.

Nieuw: Documenten en
activiteiten
Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om documenten toe te voegen aan een
artikel en aan relaties. Als er notities zijn voor een relatie of er zijn afspraken gemaakt met een relatie dan kunnen die nu ook in Care4Fresh worden genoteerd en
worden bijgehouden.

Documenten gekoppeld aan een artikel

Er zijn twee manier voor het toevoegen van documenten:

•

Documenten kunnen geïmporteerd worden, het document wordt dan opgeslagen in Care4Fresh.

•

Er kan ook een verwijzing worden gemaakt naar een document, het document
kan dan zowel binnen als buiten Care4Fresh bewerkt worden.

Als het gekoppelde documenten een Word en Excel document is dan kan deze
met de ingebouwde editor bewerkt worden, hiervoor heeft u geen licentie nodig
voor Word of Excel. Ook het zelf aanmaken van nieuwe Word en Excel documenten kan vanuit Care4Fresh met de ingebouwde editors.

Vragen/wensen
Als u vragen en/of wensen
heeft over Care4Fresh dan
kunt u die altijd in het meldingen systeem van Care4Fresh
invoeren.
Hiervoor kunt u linksonder in
het scherm op het tabblad
Meldingen klikken. Als dit
tabblad er niet staat, kunt u in
het hoofdmenu boven in het
scherm op Beeld klikken en
vervolgens op Meldingen.
Alle vragen en/of wensen
worden zo snel als mogelijk
opgepakt.

Meldingen

Het koppelen van een document aan een relatie gaat altijd door een notitie aan te
maken van een bepaald type zoals Taak, Telefoongesprek of Afspraak.

Contact opnemen

Word en Excel editors ingebouwd

Neem voor meer informatie over
onze diensten en producten
telefonisch contact met ons op.
Care4it bv
Molenland 2
8024 AL Zwolle
(038) 74 40 015
info@care4it.nl

Notities bijhouden met eventueel gekoppelde documenten bij een relatie

Bezoek onze website op
www.care4fresh.nl
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