SPECIAL • Automatisering

‘Vertaalsoftware’ maakt einde aan
digitale spraakverwarring
is die functie ingebouwd in software, maar
dat vraagt om regelmatige updates. Met de
online tool moet dat verleden tijd zijn.

PLATFORM BRENGT HANDEL DIGITAAL
SAMEN
Het onderdeel Supply is een handelsplatform. “We zien bij veel klanten dat ze druk
zijn met mailen of telefonisch contact over
prijzen en aantallen. Wij denken dat het
makkelijker is als al die informatie online
beschikbaar is.” Daarbij bepaalt de handelaar zelf welke klanten welke informatie
kunnen zien, zodat een klant alleen het
juiste aanbod krijgt. Aan de andere kant
kunnen klanten het aanbod van meerdere
partijen zien, waardoor het echt een marktplaats wordt.

Dankzij Google Translate spreken we tegenwoordig allemaal Chinees,
Russisch of Arabisch. Dankzij Marktplaats zijn we allemaal handelaar.
Het nieuwe platform FreshBabel van JEM-id kun je vergelijken
met enerzijds Google Translate, dat de ‘taal’ van de verschillende
softwarepakketten vertaalt. Anderzijds is het een Marktplaats, waar
handelaren hun producten kunnen aanbieden.

“F

reshBabel is een online platform dat
we hebben opgesplitst in twee onderdelen,” legt Robin van den Broek van JEM-id
uit. Het onderdeel voor de commercie heet
Supply, het onderdeel Messenger werkt
als een vertaalcomputer. “Degene waar je
mee samenwerkt, kun je allerlei bestan-

den sturen waar je niet direct iets mee
kunt. Messenger helpt de gebruiker om
deze informatie te vertalen zodat het wel
direct verwerkt kan worden in de systemen.” Informatie over transporten, orders
en verladingen wordt niet door elk systeem
op dezelfde manier ingelezen. Traditioneel

Een dergelijke toepassing staat of valt met
het aantal gebruikers. “Het is nu de uitdaging om veel partijen te laten aanhaken bij
het platform,” vervolgt Robin. “De eerste
reacties zijn positief, al vinden handelaren
de functionaliteit soms redelijk beperkt, ze
zien de toegevoegde waarde.” De feedback
van de handelaren over functionaliteiten
worden verwerkt. “We doen verschillende
pilots en de lessen die we daarin leren, vertalen we in nieuwe functionaliteiten.” Een
van de functionaliteiten waar aan gewerkt
wordt, is het onderhandelingsstuk. “Die
handelservaring willen we ook in het platform verwerken, daar hebben we verschillende ideeën voor.” FreshBabel staat los van
het ERP-pakket dat JEM-id levert en functioneert ook voor andere systemen.
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Contractbeheertool neemt werk uit handen
“Software ontwikkelen samen met de klant wordt
steeds belangrijker,” valt Roy Meenderink, RBK Group
met de deur in huis. Het softwarebedrijf biedt het
ERP-pakket FOBIS aan. Een recent voorbeeld waarbij
een nieuwe module werd toegevoegd op aanvraag
van en in samenwerking met de klant is de Module
Contracten.

“F

OBIS is een standaardsoftware die modulair is
opgebouwd voor de food industrie,” vat hij het pakket samen.
De software draait bij kleine
bedrijven met één of twee
medewerkers tot grote bedrijven met 2.500 medewerkers
en verschillende vestigingen.
Het pakket is zo opgebouwd
dat veel functionaliteiten in
de standaard software ingebouwd zitten. “Veel software
is geschikt voor grote bedrijven of voor kleine bedrijven,
maar dat is eigenlijk heel raar.
Die bedrijven hebben allemaal
dezelfde wensen,” verklaart hij.
Afhankelijk van de wensen van
de klant kunnen extra modules
toegevoegd worden. Om ook de
prijs van het pakket passend
te houden aan de grote van
een bedrijf, is er een specifiek
gebruikersmodel ontwikkeld.

STANDAARDISATIE
BELANGRIJK
De nieuwe, additionele, Module
contracten is ontwikkeld voor
het beheer van in- en verkoop-

contracten. “Je spreekt met de
klant af hoeveel hij afneemt in
een bepaalde periode tegen
een afgesproken prijs,” legt
Roy uit. Die afspraken worden
in het systeem vastgelegd. Per
klant is er ruimte voor meerdere contracten. Als de klant
dan een inkooporder boekt, kan
hij de aankoop boeken op een
van de contracten die hij heeft
of aangeven dat hij buiten het
contract om wil kopen. De klant
kan het volume over verschillende contracten verdelen of op
één contract boeken. Het systeem past de beschikbare hoeveelheid binnen het contract
automatisch aan.

De boeking wordt vervolgens
omgezet naar een inkooporder,
waarbij de werkelijke kilo’s
op het contract geboekt worden. “Uiteraard met track &
trace, zodat zichtbaar is welke
partijen op welke contracten
zijn ingekocht. Zonder track &
trace heb je niets te zoeken in
de food.” Standaardisatie voor
de software is ook belangrijk

lettend op de wetgeving die
voor de foodindustrie nog al
eens verandert. “Klanten willen
wel meegaan met de nieuwste
updates. Het is aan ons om er
voor te zorgen dat een module
gestandaardiseerd in het pak-

ket kan, zodat de klant krijgt
wat hij wil.”
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