BESPAAR TOT 80%
VAN DE GEREDEN
KILOMETERS DOOR ONZE
DISTRIBUTIESOFTWARE!

DISTRIBUTIE
Quality Control Systems levert diensten en
software om de kwaliteit van uw leveringen, in de

Teler, Erik van Drogenbroek:

breedste zin van het woord, te waarborgen.

“De software maakt het voor ons bedrijf
mogelijk om, op een duurzame en eenvoudige

•
•

Maak gebruik van lokale MKB’ers en ZZP’ers en

manier, onze eigen geteelde appels, peren en

bevorder een lokale binding.

aardbeien te leveren door heel Nederland”.

Volg de weg van uw product naar afnemer
realtime.

•

Controleer elke aflevering door een digitale
handtekening én foto.

•
•

Distributienetwerk

Beheer uw projectadministratie eenvoudig en
overzichtelijk.

De afgelopen jaren heeft QCS een netwerk van

Neem flexibele diensten af bij grote projecten.

gespecialiseerde distributeurs opgebouwd. Bij elk
aanzienlijk project (groter dan 100 adressen per

Distributiebesparing

dag), wordt er een tender uitgeschreven voor het
vinden van de juiste distributiepartner(s).
QCS is ervan overtuigd dat een centraal systeem,

Door het werken met één systeem, één app voor

gecombineerd met lokale distributie (via hubs)

de aflevering en één weekplanning ontstaat een

de beste kwaliteit bezorgt bij de eindgebruikers

enorme besparing in ‘foodmiles’. Foodmiles geven

(klanten van onze klanten). Kwaliteit in de breedste

de afstand weer die het product aflegt tot aan de

zin van het woord: het op tijd, vriendelijk en

consument. Foodmiles worden vaak gebruikt bij

representatief leveren van het product is hiervan

het beoordelen van de impact op het milieu en het

een belangrijk onderdeel.

broeikaseffect.
In een enquête onder meer dan 1.000 verschillende
eindgebruikers in april 2019, worden de aangesloten
distributeurs, gemiddeld beoordeeld met een 8 en
hoger.

De software

Distributie-registratie

Distributieadministratie

Niets is zo belangrijk als “the last mile”. De chauffeurs

Bij grotere projecten is het volgen van de

registreren alles wat u wenst; denk aan foto’s, video,

verschillende

handtekening en opmerkingen. De chauffeurs werken

afdelingen van cruciaal belang. Met onze module

volgens een afleverinstructie en kunnen hierin zelf

“projectadministratie” registreren de verschillende

opmerkingen plaatsen voor een volgende levering.

afdelingen of verantwoordelijken hun specifieke

mutaties

van

verschillende

kosten of documenten in de keten. Alles wat u wenst
kan u erin kwijt; tot aan een realtime koppeling met
uw boekhouding of uw callcenter.

Distributie-informatie

Vers specialist, Erik Hermsen:
“Door de softwarelicentie zijn wij, als lokale
groente en – fruit speciaalzaak, in staat om

Doordat alle aangesloten distributeurs werken met

de HORECA in de regio op professionele

ons systeem heeft u realtime inzicht in planning,

wijze te bedienen”.

distributie en registratie.

grote projecten
Projectdiensten
Voor grotere projecten (groter dan 100 adressen
per dag) bieden wij flexibele en schaalbare diensten
aan. Onze diensten zijn allen exclusief en worden
geleid door betrokken, ervaren en enthousiaste
HBO’ers. Wij doen geen concessie aan kwaliteit en
bewaken ten alle tijden de afgesproken normen.
U doet de verkoop en levert het product en indien
gewenst biedt QCS de volgende diensten:
•
Groothandel, G.H. Lukassen & Zn.:
“Door het gebruik van het geleverde

Product

&

Kwaliteitsbewaking

d.m.v.

onafhankelijke keuringen.
•

systeem en netwerk van distributeurs is

Distributie

&

Software

inrichting

en

de

coördinatie.

het voor ons als groothandel ook mogelijk

•

Uitschrijven en beoordelen distributietenders.

om bij te dragen aan maatschappelijk

•

Ondersteuning projectadministratie.

verantwoorde projecten zoals het EU

•

Service & communicatie via een callcenter met

Schoolfruitprogramma.’’

medewerkers op HBO-niveau.
•

Uitgeven van licenties van Goliath.software.

Contact
Quality Control Systems BV
van der Kaaijstraat 64
1815 VM Alkmaar
Distributeur Kemachara, Chantal Farla:
Telefoon: 085-0640765

”Door de aansluiting op het platform

Email:

info@qualitycontrolsystems.nl

van Goliath werd het voor ons afgelopen

KvK:

66173035

jaar mogelijk om in meerdere provincies
tegelijk de distributie te coördineren die

Bezoek onze website voor meer informatie:

werd uitgevoerd door regionale bedrijven

qualitycontrolsystems.nl

en ZZP’ers”.

