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LFS.cnb: contractmanagement en facturering met EPG

Contract and Billing – de digitale
totaaloplossing voor logistici
Snel, efficiënt en automatisch – met de totaaloplossing Contract and
Billing (LFS.cnb) krijgen logistici digitale ondersteuning bij de aanmaak
en het beheer van facturen en contracten. Het nieuwe softwarepakket
van de Ehrhardt + Partner Group (EPG) stelt hierbij krachtige tools voor
alle werk- en processtappen ter beschikking. De gebruikers profiteren
van geautomatiseerde factuurprocessen met een zowel analoge als
digitale facturering. Behalve voor de registratie en het beheer van
geleverde logistieke prestaties zorgt LFS.cnb ook voor de uitwerking
van contracten met klanten en leveranciers – gedetailleerd en
aangepast aan de individuele behoeften.

Altijd het overzicht behouden: met het nieuwe softwarepakket Contract and
Billing staat gebruikers een cloudgebaseerde oplossing voor alle factuur- en
beheerprocessen in de logistiek ter beschikking. De prestaties worden
automatisch geregistreerd, ingedeeld en afgerekend. Naast het beheer van
standaard prestatiecatalogi maakt de software ook een aanpassing aan
klantspecifieke behoeften mogelijk. Hierbij beschikt de module over
gestandaardiseerde interfaces, zodat een koppeling aan externe boekhouden ERP-systemen mogelijk is. LFS.cnb is eenvoudig te bedienen en levert
snel de gewenste informatie. De centraal beheerde software maakt een
online bewerking van de gegevens vanaf verschillende plaatsen mogelijk. De
facturering is flexibel: met de geïntegreerde formulebibliotheek worden
prijzen

berekend

en

facturen

voor

individueel

instelbare

perioden

aangemaakt. Hierbij houdt de intelligente IT-oplossing rekening met alle
relevante belastingsregels en

wordt een keuze

uit

diverse valuta

aangeboden. De klanten ontvangen hun facturern automatisch, hetzij op
papier, hetzij elektronisch in overeenstemming met de normen voor einvoicing. Naast de facturering biedt LFS.cnb ook ondersteuning bij het
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gehele proces van contractopstelling en -management. Zo kunnen de
contracten met klanten en leveranciers snel opgesteld en gedetailleerd
uitgewerkt worden. De betrouwbare archivering van alle documenten en
informatie maakt het softwarepakket compleet.

Meer informatie over LFS.cnb vindt u op
https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/
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Foto 1: LFS.cnb is de totaaloplossing voor het digitale contract- en
factuurmanagement.

Foto 2: Behalve voor de registratie en het beheer van geleverde
logistieke prestaties zorgt LFS.cnb ook voor de uitwerking van
contracten met klanten en leveranciers – gedetailleerd en aangepast
aan de individuele behoeften.
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Ehrhardt + Partner Group
De Ehrhardt + Partner Group (EPG) is een wereldwijd leidende logistieke expert, die met de
LFS software suite een brancheonafhankelijke totaaloplossing biedt. Als supply chain
execution system wordt LFS tegenwoordig succesvol ingezet op vijf continenten, waarbij het
systeem een besturing van alle logistieke processen over de domeinen heen mogelijk maakt.
De internationaal actieve ondernemingsgroep werd in 1987 opgericht en heeft momenteel 14
vestigingen met in totaal meer dan 500 medewerkers. Wereldwijd doen meer dan 60.000
bedrijven voor hun supply chain management een beroep op dit systeem. De functionele
omvang van de LFS software suite omvat alles wat voor een complete logistieke besturing
noodzakelijk is: het magazijnbeheersysteem LFS.wms voor het besturen van de intralogistiek,
de material

flow

controller

LFS.mfc

voor

het

regelen

van

de

materiaalstromen,

het transportmanagementsysteem LFS.tms voor een efficiënt plannen en afwikkelen van de
ritten en het
verzendlogistiek.
en

international shipping system
Oplossingen

-consulting, private

cloud

voor
en

draadloze
hosting

LFS.iss voor

het

afhandelen van de

gegevensuitwisseling, magazijnplanning

services en

warehouse

seminars

in

de

LFS.academy maken het aanbod aan totaaloplossingen van de ondernemingsgroep
compleet. In combinatie met gefundeerd magazijntechnisch advies, een enorme knowhow in
de warehouse logistiek en een betrouwbare support biedt E+P alles uit één hand. Momenteel
staan meer dan 1.000 klanten uit alle branches op onze referentielijst.
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