Dé geïntegreerde software
oplossing voor bierbrouwerijen
Uniek in haar soort evenals jouw craftbier

Het idee om eigen bier
te brouwen ontstaat
vaak spontaan, vrienden vinden het lekker
en voordat je het weet
ligt jouw bier in de
schappen bij de plaatselijke slijterijen en is
er vraag uit de cafés.
De ketels in de garage
en op de zolderkamer
volstaan niet meer en
er wordt uitgeweken
naar huurketels. De keuze om full time aan de
slag te gaan als bierbrouwer en dus als ondernemer komt steeds dichterbij. Ook de keuze om
te investeren in eigen ketels is een belangrijke
beslissing. Dit alles maakt je soms al binnen een
jaar ondernemer, werkgever en investeerder in
bedrijfsmiddelen.
Bij het ondernemerschap hoort ook het bijhouden
van een deugdelijke administratie. Het liefst hou
je de administratieve handelingen zo eenvoudig
en flexibel mogelijk maar je moet er wel op kunnen vertrouwen.
Prox Lite biedt die zekerheid en is dé flexibele ERP oplossing voor bierbrouwerijen.

Prox Lite is door KICK-ICT ontwikkeld voor de
bierbrouwer met eigen ketel(s). Het automatiseert
en registreert het productieproces, het verkoopproces en de afdracht van accijns. De proces
invoer van receptuur, verwerking van de productieorder naar het opvoeren in de voorraad als
gereed product is volledig geautomatiseerd. De
door de douane goedgekeurde accijnsadministratie maakt het compleet.

		 Voor wie:
●
●

de bierbrouwer met eigen ketel(s)
de bierbrouwer die een accijnsadministratie voert
Unieke eigenschappen van
de applicatie zijn:

●
●
●
●
●
●
●
●
•
•

administratie productie orders
administratie verkoop orders inclusief
facturatie
door de douane goedgekeurde
accijnsadministratie
cloud gebaseerd, dus overal en
altijd beschikbaar
vast en laag tarief per maand
lay outs diverse bonnen al aangemaakt
diverse rapportage mogelijkheden
compact en helder
koppeling naar financiële administratie
mogelijk
koppeling naar bestelwebsite mogelijk

KICK-ICT biedt Prox Lite volledig vanuit de cloud
aan. Het is flexibel in waar en wanneer je werkt
tegen een vast en laag tarief per maand. Stel je
eigen geïntegreerde pakket samen, afgestemd op
jouw behoefte. Een extra gebruiker of administratie is eenvoudig toe te voegen of koppel Prox Lite
aan een financiële administratie of webshop.
De kracht van Prox Lite zit em in de integratie.
De belangrijkste bedrijfsprocessen en gegevens
staan in één geïntegreerd pakket. Doordat alles
op 1 plek in de cloud staat, kan je er overal en
altijd bij.
Prox Lite is ontwikkeld door:
KICK-ICT
Oder 12-14
2491 DC Den Haag
www.kick-ict.nl
info@kick-ict.nl

