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AGEPE Move is de ERP software voor verhuisbedrijven
zowel nationaal als internationaal.
AGEPE Move is een onderdeel van AGEPE Logistics, de
overkoepelende naam voor onze software oplossingen in de
logistieke sector. AGEPE Move is de ERP software voor nationale en
internationale verhuisbedrijven. Ontstaan door meer dan 35 jaar
ervaring in uw branche, biedt AGEPE Move dé totaaloplossing voor
het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen om meer rendement te
behalen.

In uw bedrijfstak draait
tegenwoordig alles om

Volledige integratie
van uw bedrijfsprocessen

dienstverlening. Waar het
vroeger ging om het ambacht
van ‘dozensjouwers’, is de
verhuisbranche tegenwoordig
uitgegroeid tot klantgerichte
dienstverleners. Verhuizen
betekent meer dan alleen dozen
verplaatsen. De klant van nu
vraagt om advies en wil vaak
een integrale projectaanpak
waarbij naast opslag en beheer
van inventaris, goederen en
archieven, ook efficiency en
kostenbesparing van belang zijn.

AGEPE Move is een softwaresysteem dat dè oplossing biedt voor de
verhuisbranche, met al haar specifieke wensen en eisen. AGP Move
is een functioneel, gebruiksvriendelijk en volledig geïntegreerde
softwareoplossing voor acquisitie, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop,
verkoop, dossier en projectuitvoering, planning, nacalculatie, emballageen opslagadministratie en financiële administratie.
Inzicht en grip op uw organisatie
AGEPE Move biedt u optimaal inzicht in en grip op het reilen en zeilen
van uw organisatie. Of het nu gaat om een particuliere verhuizing, een
projectmatige verhuisopdracht of een internationale overzee verhuizing,
alle gegevens kunnen worden opgenomen en verwerkt. Opnames en
offertes kunnen zo worden omgezet naar dossiers en door het hele systeem
heeft u direct inzage in de lopende orders. De planning geeft een actueel
inzicht in de uit te voeren dossiers en geeft de planner een uitstekend
instrument om alles optimaal te beheren.

Modulair opgebouwd
op maat van uw organisatie
AGEPE Move is modulair opgebouwd waardoor het veel flexibiliteit
en optimaal gebruikersgemak biedt. Het pakket biedt een volledig
geïntegreerde oplossing. Door de modulaire opbouw van de software
en het inzetten van de juiste modules kan een optimale samenstelling
gemaakt worden, toegespitst op uw bedrijf. Wellicht kunt u al direct
uit de voeten met het uitgebreide basispakket. Wilt u uitgebreider
starten, dan is dat mogelijk door het basispakket uit te breiden met
de aanschaf van extra modules. Alle disciplines in uw bedrijf krijgen
zo de juiste softwaregereedschappen aangeboden. Geen overbodige
functionaliteit en de mogelijkheid om gefaseerd te starten.

Snel en eenvoudig werken
Het is ook belangrijk dat gebruikers snel en eenvoudig kunnen werken met de software. Uw medewerkers
halen meer uit uw informatiesysteem als functies helder en toegankelijk zijn. Bij de ontwikkeling van AGEPE
Move is iedere module volgens dezelfde basisprincipes opgezet met een zeer consequent en herkenbaar
gebruik van knoppenbalken en tabbladen. Uw medewerkers leren in korte tijd eenvoudig en optimaal
te werken met het systeem. Alle onderdelen die u wenst te gaan gebruiken, vormen één geïntegreerd
geheel, waardoor u gegevens slechts eenmaal in hoeft te geven om vervolgens in diverse disciplines te
kunnen gebruiken.

Altijd in ontwikkeling
Professionalisering op de werkvloer alleen is
niet genoeg. Ook uw kantoorautomatisering
zal moeten volgen, sterker nog, wordt steeds
belangrijker. AGEPE Move is ontwikkeld vanuit de
praktijk en is continu in ontwikkeling om te kunnen
blijven voldoen aan de vernieuwde vraag van de
klant en de ontwikkelingen in de markt. Al ruim
35 jaar anticiperen wij als het gaat om research
en ontwikkeling. De nieuwste technieken worden
steeds, bij voldoende stabiliteit, geïmplementeerd
in onze software.

Beproefd en bewezen
Vele verhuisbedrijven in Nederland en België
maken al gebruik van onze softwareoplossing.
Doordat wij ons verdiept hebben in de behoeften
van de verhuisbranche en ruime ervaring hebben
opgedaan in de bedrijfsprocessen, beschikken
wij over de nodige gereedschappen om ook
uw verhuisbedrijf volledig naar uw wensen en
behoeften te automatiseren.

de mogelijkheden
van AGEPE move

Relatiebeheer/CRM
Offertebeheer
Dossieradministratie
Agendabeheer/planning
Facturering
Opslagadministratie
Materieel- en personeelsadministratie
Materieel- en personeelsplanning
Voor- en nacalculatiedossiers
Emballagebeheer
De mobiele verhuizer
Web portal
Documentmanagement (DMS)
Managementrapportages (BI)
Financiële administratie
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