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LFS.cnb: gerenciamento de contratos e faturação de serviços com o
EPG

Contract and Billing — a solução
completa digital para operadores de
logística
Rápido, eficiente e automático — com a solução completa Contract and
Billing (LFS.cnb), os operadores de logística recebem suporte digital
para criar e gerenciar faturas e contratos. O novo pacote de software
do Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) fornece ferramentas potentes para
todas as etapas de trabalho e processo. Os usuários beneficiam das
execuções de faturamento automatizadas e da faturação analógica e
digital. Além de registrar e gerenciar os serviços de logística
prestados, o LFS.cnb também organiza contratos de clientes e
fornecedores — detalhados e adaptados às necessidades individuais.
Tudo em um piscar de olhos o tempo todo — o novo pacote de software de
Contract and Billing oferece aos usuários uma solução baseada em nuvem
para todos os processos de faturação e gerenciamento na logística. Os
serviços são registrados, atribuídos e faturados automaticamente. Além do
gerenciamento de catálogos de serviços padrão, o software permite a
adaptação às necessidades específicas do cliente. O módulo possui
interfaces padronizadas e pode, portanto, ser conectado a sistemas
externos de contabilidade e ERP. O LFS.cnb é fácil de usar e fornece
rapidamente a informação desejada. O software gerenciado centralmente
permite que os dados sejam processados on-line a partir de vários locais. A
faturação é flexível — com a biblioteca de fórmulas integrada, os preços são
calculados e as faturas são criadas para intervalos de tempo definidos
individualmente. A solução de TI inteligente tem em consideração todas as
regras fiscais relevantes e oferece uma escolha de diferentes moedas. Os
clientes
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eletronicamente de acordo com as normas de faturação eletrônica. Além dos
processos de faturação, o LFS.cnb oferece apoio na elaboração e
gerenciamento completo de contratos. Os contratos de clientes e
fornecedores são criados rapidamente e podem ser trabalhados em detalhe.
O arquivamento seguro de todos os documentos e informações completa o
pacote de software.

Mais informações sobre o LFS.cnb em
https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/
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Legendas

Figura 1: O LFS.cnb é a solução completa para o gerenciamento digital
de contratos e faturação.

Figura 2: A fim de registrar e gerenciar os serviços de logística
prestados, o LFS.cnb organiza contratos de clientes e fornecedores —
detalhados e adaptados às necessidades individuais.
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Grupo Ehrhardt + Partner
O Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) é um dos maiores especialistas em logística do mundo e,
com o LFS Software Suite, oferece uma solução completa independente da indústria. O
Supply Chain Execution System “LFS” é atualmente utilizado com sucesso em cinco
continentes e permite o controle de todos os processos logísticos. O grupo empresarial
multinacional foi fundado em 1987 e hoje emprega mais de 500 pessoas em 14 localizações.
Mais de 60.000 utilizadores em todo o mundo utilizam o sistema para o gerenciamento da
cadeia de abastecimento. O escopo de serviços do LFS Software Suite LFS inclui tudo o que
é necessário para o gerenciamento logístico completo: o sistema de gerenciamento de
armazéns LFS.wms para controlar a intralogística, o computador de fluxo de materiais
LFS.mfc, as soluções de gerenciamento de transportes Transportation Management LFS.tms
para o planejamento e realização eficiente das rotas, bem como o International Shipping
System LFS.iss para os processos de logística de despacho. Soluções de transmissão de
dados via rádio, planejamento de armazéns e -consultoria, serviços de nuvem privada e
hospedagem, bem como seminários Warehouse na LFS.academy complementam a oferta
global de soluções do grupo. Em combinação com uma consultoria de armazenagem bem
fundamentada, amplo conhecimento especializado em logística Warehouse e serviço de
assistência profissional, o grupo E+P oferece serviços completos. Mais de 1.000 clientes de
todas as indústrias estão atualmente na lista de referência.
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