De geïntegreerde oplossing voor de afval- en recyclingsector
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Factsheet

Over enwis)
enwis) is de zakelijke oplossing voor de industriële afvalsector en combineert een efficiënt ERPsysteem met een op de behoeften van de branche
afgestemde oplossing.
Al in het standaardpakket geeft enwis) alle
afval- en recyclingspecifieke bedrijfsprocessen

weer, waarbij de samenwerking met Microsoft de
klant maximale investeringszekerheid garandeert.
Naadloos geïntegreerd, geeft enwis) zo alle processen binnen het bedrijf weer, of het nu gaat om
typisch economische processen of specifieke transacties binnen de afvalbranche.

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2
44269 Dortmund
Uw contactpersoon voor enwis):
Pascal Wollnik		
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pwollnik@tegos.eu		

+49 231 31776-214

Eén oplossing – alle functionaliteiten
enwis) ondersteunt u bij alle uitdagingen van uw
onderneming: Om de steeds sterker wordende
concurrentie het hoofd te kunnen bieden, moeten
afvalbedrijven tegenwoordig hun processen zo efficiënt mogelijk vormgeven en fouten zo veel mogelijk voorkomen. Een hoge transparantie in alle
business area‘s plus goede toegankelijkheid van
gegevens en informatie zijn daarvoor bepalend.

enwis) vervangt daarmee in veel ondernemingen
diverse afzonderlijke sectoroplossingen die vaak
niet of onvoldoende gekoppeld zijn, en geeft zo
het totale bedrijfsproces weer. Als gevolg daarvan
hoeven gegevens nog maar één keer worden ingevoerd en zijn ze vervolgens toegankelijk voor
alle gebruikers, zodat op elke locatie de juiste informatie oproepbaar is en bijvoorbeeld voor bedrijfsanalyses gebruikt kan worden.

Door de naadloze integratie van alle systemen
krijgt u met enwis) een overzicht van alle bedrijfsprocessen en kunnen deze derhalve optimaal en
op elkaar afgestemd, worden georganiseerd, wat
resulteert in een maximale efficiencyverbetering.

Highlights
• processen aan de crediteuren- en
debiteurenzijde in één opdracht
• weegintegratie
• contractmanagement
• hoeveelheidsplanning c
• ontingentbeheer
• flexibel prijsmanagement
• follow-up van stofstromen
• transportorder
• weergave van uitwisselbare omzetten
• elektronische interface voor systeemafvalbedrijven (bijv. Interseroh)
• snelle aanmaak order
• vrij te definiëren interne materiaalsoorten
• officiële AVV-catalogus
• opslag- en magazijnlocatiebeheer

• containerbeheer met geïntegreerde
huurafrekening
• behandelingsprocedure
• flexibele facturatie en verzamelfacturatie met
één druk op de knop
• bedrijfsdagboek
• documentatie en verslaglegging t.b.v.
regelnaleving
• beheer van laboratoriumanalysen
• uitgebreide comm. functionaliteiten: financiële
boekhouding, vasteactivaboekhouding enz.
• mogelijkheid voor integratie van add-onse:
telemathiek , elektronische afvalverslagleggingsprocedure, informatiebeheer, documentbeheer enz.
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Aanpasbaar
Alle functionaliteiten van enwis) zijn in de praktijk getest en hebben zich bij onze klanten diverse malen bewezen. Als add-ons zijn aanvullende
softwareoplossingen zoals Telematik by tegos en
het documentbeheersysteem dms by tegos lever-

baar. Individuele aanpassingen aan speciale eisen
van de klant en speciale ontwikkelen zijn natuurlijk eveneens mogelijk.
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Uitgebreide omzetbelasting
Binnen transacties waarbij ondernemingen met
verschillende btw-nummers betrokken zijn, is
enwis) in staat
• in het finale document het juiste btw-nummer
te vermelden en zo nodig extra vereiste teksten
vast te leggen en
• de juiste boeking van de omzetbelasting (bedrag en rubricering) te laten volgen.

De berekening en vastlegging van de omzetbelasting worden ook voor internationale transacties in
de gebruikelijke automatische vorm uitgevoerd.
Met vereisten die gelden voor de berekening en
vastlegging van de omzetbelasting bij Europese
buitenlandse transacties, externe transacties en
binnenlandse transacties, zoals het bestemmingslandprincipe of landspecifieke btw-nummers
wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

Afb.: omzetbelastingtabel

Up-to-date
Correcte en volledige gegevens en informatie
zijn beslissend voor een duurzaam succes. enwis)
zorgt ervoor dat u altijd bent voorzien van de juiste informatie over alle debiteuren en crediteuren,
plus de plaatsings- en leverancierslocaties: In elke
proces-stap, of dat nu de aanmaak van een op-
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dracht of de facturering is, wordt gebruikgemaakt
van de in het systeem vastgelegde stamgegevens.
De gegevens worden maar één keer ingevoerd en
zijn daarna uniform toegankelijk voor elke gebruiker.

Afb.: debiteurenkaart

Probleemloos
Door de doorgifte van informatie binnen de workflow worden foutief ingevoerde gegevens voorkomen, omdat elke bewerkingsstap teruggrijpt op
de vorige en dezelfde documenten en gegevens
gebruikt. Zo kan er bijvoorbeeld uit een offerte

een overeenkomst voortvloeien, en uit een overeenkomst weer een order.

Snel
Als er een nieuwe order wordt geplaatst, dan is
snel handelen veelal vereist. enwis) heeft met
Quick-Doc een functionaliteit voor het snel aanmaken van een opdracht, die de vereiste processtappen tot een minimum beperkt en daarbij de
efficiency bij de aanname van de opdracht aanzienlijk verbetert. Zodra er een nieuwe aanvraag
binnenkomt, kan de verantwoordelijke medewer-

ker alle vereiste gegevens van de klant en de plaatsingslocatie oproepen en uit reeds bestaande
offertes of overeenkomsten een nieuwe opdracht
aanmaken. Daarbij bepaalt enwis) aan de hand
van een gedifferentieerde prijzencatalogus ook
automatisch de juiste prijzen voor de betreffende
diensten.

Flexibel
In de dagelijkse praktijk komt het geregeld voor
dat een onderaannemer voor een opdracht wordt
aangetrokken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer voor de afhandeling van een afvalverwijderingsopdracht een externe transporteur wordt
aangetrokken om het afval op te halen. In enwis)

kunnen ook zulke processen probleemloos worden weergegeven omdat de posities aan de crediteuren- en debiteurenzijde gemeenschappelijk
kunnen worden vastgelegd en gefactureerd in
één opdracht. Kosten en baten van een opdracht
worden op deze manier direct zichtbaar.
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Variabel
Prijzen kunnen in enwis) zeer uiteenlopend worden vastgelegd. Aan alle criteria zoals diensten,
materiaalsoort, debiteur, bedrijfsmiddelen, leveringswijze enz. en de combinaties daarvan kunnen prijzen worden toegewezen, zodat de prijsvorming uitermate individueel en complex kan
verlopen. Maar u hebt ook de mogelijkheid uw
prijsstructuren zeer overzichtelijk te houden.

Even individueel of gestandaardiseerd als de prijscatalogus komt ook de lay-out van de facturen tot
stand, die dan in een willekeurig aantal aan een
debiteur kunnen worden toegewezen.
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Stamgegevenssynchronisatie
Wanneer er wordt gewerkt met meerdere klanten,
worden vaak dezelfde installaties, stam- en hulpgegevens bij alle klanten gebruikt. Wanneer deze
gegevens worden gewijzigd, moeten deze wijzigingen eveneens bij alle klanten worden doorgevoerd.
De module Master Data Synchronisation (kortweg:
MDS) helpt installaties, stam- en hulpgegevens
centraal te beheren en deze gegevens altijd up-todate naar willekeurige klanten door te sturen, zelfs
buiten de DB. Een wijzigingsblokkering beveiligt
de gekopieerde gegevens tegen onbedoelde wijzigingen door de gebruiker. Door het centraal
beheren van gegevens en het terugdringen van
meerdere malen invoeren daarvan worden fouten
voorkomen.
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Afb.: stamgegevenssynchronisatie

Welke installaties, stam- en hulpgegevens met de
MDS worden gekopieerd, kan vrij worden ingesteld. Naast de te kopiëren tabellen kunnen ook de
velden van deze tabellen worden geconfigureerd.
Bovendien kunnen de te kopiëren gegevens ook
worden geconfigureerd via vrij te definiëren filters
of per selectie. Verder kunnen via de definitie van
relaties tabellen met elkaar worden verbonden.
Als er een record van een bovenliggende tabel
wordt gekopieerd, worden de onderliggende tabellen via de relatie automatisch meegekopieerd.
Daardoor kan de module altijd aan de veranderende eisen worden aangepast en blijft deze ook in de toekomst flexibel.

Gebruiksvriendelijk
Bedrijfsmiddelbewegingen zoals het plaatsen of
ophalen van containers worden in enwis) net als
financiële transacties en materiaaleenheidsbewegingen als post vastgelegd en geboekt.

Het beheer van de bedrijfsmiddelen verloopt
daardoor volledig automatisch en u beschikt
steeds over actuele informatie over de betreffende
plaatsingslocaties en -tijden.

Integratief
In enwis) kan een willekeurig aantal wegingen
worden geïntegreerd. Het wegingsproces vormt
op die manier een vast onderdeel van het orderproces omdat de door de weegschaal bepaalde

binnenkomende en uitgaande hoeveelheden
van een weegbrief direct in de order worden geplaatst. Ook weegbrieven van derden kunnen vanzelfsprekend worden aangemaakt in enwis).

Rechtlijnig
Door de totale integratie van de financiële boekhouding in enwis) kunnen alle opdrachtregels
zonder omwegen rechtstreeks in het systeem wor-

den geboekt. Externe financiële boekhoudingsoplossingen die alleen via een interface aangesloten
zijn op het systeem, worden daarmee overbodig.

Krachtig
Het afrekeningsproces voor containerhuren verloopt geheel automatisch, van de keuze van de
juiste afrekeningsmethode via het bepalen van de
exacte huurperiode tot aan de factureerbare order. In enwis) kunnen net zoveel verschillende huurafrekeningsmethoden en afrekeningstermijnen

Afb.: Huurafrekeningen in enwis)

worden vastgelegd als gewenst, zodat individuele
prijzen en factuurtermijnen dienovereenkomstig
in acht kunnen worden genomen. De huurperiode kan desgewenst tot op de seconde nauwkeurig
worden berekend.

7|

Overzichtelijk
Alle magazijnleveringen en -uitleveringen worden
in enwis) automatisch bij aanmaak van de opdracht geregistreerd, geboekt en afhankelijk van
de instelling aan een bepaalde magazijnlocatie
toegewezen. Voor de toewijzing kunnen bijvoorbeeld positieve en negatieve catalogi worden
aangemaakt die bepalen welke materiaalsoorten
op welke locaties opgeslagen mogen worden.
Bovendien bestaat de mogelijkheid magazijnlocaties aan bepaalde debiteuren of crediteuren te
koppelen. De afstemming van binnenkomende en
uitgaande hoeveelheden verloopt via de toewi-

jzing van verminderdevooraadmethodes en kan
automatisch of handmatig worden uitgevoerd.
De weergave van trajecttransacties is ook mogelijk, zodat ook deze hoeveelheden kunnen worden
beoordeeld.
Met behulp van enwis) krijgt u op elk moment een
overzicht over alle voorraden in de verschillende
magazijnen en hebt u zo de mogelijkheid capaciteitsplanningen door te voeren. Op deze basis
voert u probleemloos voorraadoverdrachten uit,
kijkt u deze terug en legt u inventarisatieverschillen vast.

Praktijkgericht
De praktijkgerichtheid van enwis) weerspiegelt
zich in het bijzonder in de afrekeningsfuncitonaliteiten: De oplossing maakt het mogelijk materiaalhoeveelheden en te factureren hoeveelheden
volledig van elkaar te scheiden. De te factureren
hoeveelheid is desgewenst dus volledig onafhankelijk van de omvang van het materiaal dat opgeslagen moet worden, zodat u een overzicht over
alle materiaalhoeveelheden op voorraad of bij de
klant ter plaatse krijgt, ook als voor de opdracht
bijvoorbeeld een vaste prijs is overeengekomen.

Afb.: factuur opmaken
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enwis) voldoet daarmee op een flexibele manier
aan de praktische eisen van de dagelijkse gang
van zaken en schrijft geen starre modellen voor.
De facturering geschiedt niet naar complete opdrachten, maar flexibel naar opdrachtregels die
automatisch aan de betreffende factuuradressen
worden toegewezen. Voor het opmaken van de
factuur wordt altijd de juiste factuurlay-out van de
betreffende ontvanger gebruikt.

Samengevat
Als er een groot aantal orders met veel verschillende orderposities moet worden gefactureerd,
dan kan dit in één keer per factuuradres worden
uitgevoerd. Daarvoor stelt enwis) automatisch
de orderposities van elke klant samen en vormt

daaruit, desgewenst, orderoverkoepelende verzamelfacturen. Maar een afzonderlijke factuur per
order is ook mogelijk.

Terug te vinden
In het bedrijfsdagboek van enwis) worden op basis van het beheer de materiaalhoeveelheden en
gebeurtenissen naadloos vastgelegd zodat op
elk moment terug te vinden is, welk materiaal in

welke hoeveelheid op welk tijdstip op welke locatie is opgeslagen en in hoeverre transporten of
voorraadomboekingen hebben plaatsgevonden.

Up-to-date
Aan het einde van een werkdag vat enwis) alle gebeurtenissen en processen samen in een verslag.
Dit verslag bevat informatie over welke opdrachten binnen welke tij den zijn bewerkt, welke bedri-

jfsmiddelen waar zijn gebruikt en of er bijzonderheden waren. De vastgelegde gegevens kunnen
dan in de betreffende opdrachten worden opgeslagen.

Afb.: verslag einde dag

Gegevensbeveiliging
enwis) garandeert de hoogste mate aan gegevensbeveiliging. Voor elke gebruiker of voor elke
gebruikersgroep kunnen individuele schrijf- en/
of leesbevoegdheden worden vastgelegd, zodat

bepaalde gedeelten van de database alleen door
daartoe bevoegde personen kunnen worden ingezien en gewijzigd.
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Ressourceplanning
enwis) biedt een zeer gedetailleerde planning van
ressources en hun capaciteiten
Capaciteitsposten
Capaciteitsposten vormen de basis van de ressourceplanning. Ze omvatten:
• standaard gewenste capaciteiten
• verlofperioden
• geplande perioden
• gebruiksperioden
De gewenste perioden worden opgeslagen als
positieve gegevens, alle andere als negatieve. Het
meenemen van de werkplaats en de shift maken
de weergave van de beschikbare ressource per
werkplaats en/of shift mogelijk. Zo kan op elk moment aan de hand van de capaciteitspost de actuele status van een ressource worden vastgesteld.

Afb.: ressourcegroep
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Ressourcegroepen
Ressourcegroepen zijn bedoeld voor de samenstelling van verschillende ressourcesoorten die
voor de verwerking van bepaalde opdrachten
zoals grofvuil, grachtreiniging enz. vereist zijn.
Bovendien kunnen al concrete ressources worden
vastgelegd. Deze gang van zaken is zinvol als de
ressources niet dagelijks opnieuw worden ingepland, d.w.z. er wordt met vaste teams gewerkt.
Voor de ressourceplanning kunnen ressourcegroepen voor een ritschema of een rit worden vastgelegd, daarbij worden de regels van de ressourcegroep als ritressourceregels overgenomen.

Rooster
Het rooster geeft een plannings- en beoordelingstool weer, waarin de al bestaande planning
van ressources kan worden weergegeven of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. De aanmaak van verlofdagen zoals vakantie of ziekte van
personeel kan eveneens via het rooster worden
beheerd.
Planning en dispositie van ressources
De planning en dispositie van de ressources kan
op twee manieren gebeuren. Enerzijds op ritten
die binnen de transportpositie gepland en gedisponeerd worden. Anderzijds op ritten die via een
periodieke documentaanmaak zijn ontstaan. Bij
de ressourceplanning uitgaande van het rittenschema worden door de disponent handmatige
ritten voor specifieke doelen aangemaakt. Is aan
het rittenschema een bijbehorende ressourcegroep toegewezen, dan worden de in de regels van de
ressourcegroep gedefinieerde ressourcesoorten

overgenomen en aan het rittenschema toegewezen. De uit het rittenschema aangemaakte ritten
krijgen de bijbehorende noodzakelijke ressources.
Aan de ritressources moeten nu concrete ressources worden toegewezen, waarbij aan de disponent een overzicht ter beschikking wordt gesteld
waarin de bijbehorende ressources met hun beschikbare capaciteiten tegenover elkaar worden
gezet. Verder kan het overzicht beschikken over
‚afwezigheidsdetails‘. Hierin kunt u zien wanneer
of waarom bepaalde ressources niet beschikbaar
zijn bijv.:
• medewerker heeft vakantie of is ziek
• voertuig is in de garage resp. moet worden nagekeken
• apparaat moet in onderhoud
Verder is er een overzicht ‚toegekende opdrachten‘ beschikbaar. Uit dit overzicht wordt duidelijk
welke opdrachten aan de te plannen ritten toegewezen zijn.

Afb.: rooster
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Ons internationaal partnernetwerk
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tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2 - 44269 Dortmund
Telefoon: +49 231 31776-0 - Fax: +49 231 31776-199
info@tegos.eu - www.tegos.eu

Uw contactpersoon:

