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 YGlobal Business Suite — SCM 
 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

YGlobal SCM is een krachtig commercieel beheersys-
teem, volledig en evolutief. Het beantwoordt perfect aan 
de eisen van de distributiesector (import/export) en dit 
zowel voor de afgewerkte producten als voor het beheer 
van de wisselstukken. 

YGlobal Supply Chain Management is één van de modules uit 
de volledige oplossing YGlobal Business Suite en geniet 
van de characteristieken en voordelen van een perfecte  
integratie met de andere beschikbare functionaliteiten. 
 
Het krachtige parametrisatie systeem alsook de ontwikkeling-
stools geven de mogelijkheid om de applicatie snel en aan de  
specificaties van uw sector aan te passen. 

V 2010.4 

Ontwikkeld in Java en gebaseerd op een SOA architectuur (Service Orien-
ted Architecture)met een opsplitsing in verschillende lagen (gegevens, de 
logica van de applicaties, verdeling en afbeelding van de informatie).  
 
YGlobal kan gebruikt worden op meerdere server platformen :  
IBM iSeries, Windows. 
 
YGlobal benut de beschikbare functies van de « application servers » waar-
onder IBM WebSphere, Geronimo, …  
 
Uw gegevens worden efficiënt en in alle veiligheid beheerd met  
behulp van databases zoals IBM DB2, MS SQL , ... 

Het gebruik van de applicatie gebeurd door een web browser en is dus  
beschikbaar op een waaier van werkstations (Vb : PC, ThinClient, PDA,  
Smart phone, …). 



Your key to successful business 

Beheer van stocks en magazijnen 
 
◘ Artikels in al dan niet in stock beheer, kits,  

nomenclaturen 
◘ Beheer per lot, vervaldatum en serie nummer 
◘ Meerdere magazijnen (goederen onder douane, 

meerdere eigenaars, externe, …) 
◘ Valorisatie van stock (LIFO, FIFO, PMP, …) 
◘ Inventaris (klassiek & roterende) 
◘ Assemblages en de-assemblages 
 
 
Beheer aankoopcyclus 
 
◘ Beheer leveranciers met tarificatie 
◘ Beheer van prijsaanvragen, bestelvoorstel, bestellin-

gen (op termijn, op afroep) 
◘ Ontvangst van goederen 
◘ Controle van facturen 
 

 
 
 

 
 
Beheer van verkoopcyclus 
 
◘ Offertes, bestellingen (op termijn/ regelmaat, op 
    afroep) 
◘ Beheer van Backorders, rebus & weigering 
◘ Opvolging van leveringen (transport, rondes,  
    weigering, …) 
◘ Facturatie (eenvoudig, gegroepeerd, toogverkoop) 
◘ Ecotaxen, auteursrechten, … 
◘ Beheer van verpakkingseenheden 
◘ Tarificatie en uitgebreid kortingssysteem 
◘ Controle van kredieten en marges 

Het geheel van de modules binnen de YGlobal Business Suite geniet de volgende functionaliteiten : 
• Meerdere bedrijven, departementen & munteenheden 
• Meerdere gebruikers, meerdere talen  
• Meerdere platformen (servers, databanken, werkstations) 
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