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GreenCommerce

GreenCommerce is hét pakket voor commerciële spelers in de AGF-sector die bedrijfsprocessen 

op een efficiënte en effectieve manier willen automatiseren. 

Vanuit jarenlange sector ervaring is GreenCommerce opgebouwd met een specifieke focus op 

spelers in de AGF-sector. Het hart van het pakket bestaat uit functionaliteiten die te maken hebben 

met de commerciële in- en verkoopprocessen, real-time voorraad en het productieproces. Alle 

voorraadregistraties vinden plaats op basis van partijen, maar het is ook mogelijk om specifieke 

acties per pallet vast te leggen. Hierdoor is tracking & tracing op palletniveau gewaarborgd.  

Daarnaast kunnen er op palletniveau extra productdetails vastgelegd worden waardoor er 

meer nauwkeurigheid in de partij-administratie ontstaat.

Bovenop de stabiele basisfunctionaliteiten van GreenCommerce kan het pakket uitgebreid 

worden met verschillende pakketten voor bijvoorbeeld bedrijfsresultaten, transportplanning, 

kwaliteitscontrole, tracking en tracing, loods inrichting, enzovoorts. De pakketten zijn flexibel 

te gebruiken en kunnen naar eigen wens worden gecombineerd en ingericht om aansluiting te 

vinden op de processen binnen jouw bedrijf.



     

Exporteurs

02
ImporteursHandelsorganisaties

VerpakkersTelersverenigingenLogistiek dienstverleners

Duidelijk commercieel en financieel inzicht 
in vorm van zelf in te stellen dashboard met 
standaard grafieken

Snelle beschikbaarheid van data, zonder 
dat dit vertraging oplevert voor je dagelijkse 
werkzaamheden in GreenCommerce

Zorgt ervoor dat de data uit GreenCommerce 
wordt gehaald, omgezet en uiteindelijk geladen 
in een model. Het biedt de mogelijkheid om bijv. 
met tools zoals PowerBI aan de slag te gaan

Voordelen

02. Datawarehouse
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Datawarehouse
Pakket 02.

Wil jij in één oogopslag inzicht kunnen hebben in al je commerciële en financiële data, zónder 

dat je enorm veel tijd kwijt bent om resultaten in Excel te zetten en vervolgens te vergelijken over 

de jaren? Dit hebben wij namelijk al voor je gedaan met het Datawarehouse-pakket. Inzicht in 

data is nog nooit zo belangrijk geweest. Dit pakket is gemaakt om van waardevolle data vanuit 

GreenCommerce informatieve overzichten en rapportages te maken, waardoor je nog beter 

financieel en commercieel overzicht krijgt. Naast het beschikbaar maken van eenvoudig bruikbare 

data, die je kunt gebruiken voor het visualiseren in jouw eigen Business Intelligence-tool, hebben wij 

standaard dashboards in Power BI ontwikkeld waar je gebruik van kunt maken.

Uitdaging voor bedrijven 

Vanuit softwarepakketten wordt zoveel data verzameld dat het steeds lastiger wordt om hieruit 

waardevolle informatie te verkrijgen. Het opvragen van data kost vaak erg veel tijd, wat vertraging in 

het systeem veroorzaakt. 

GreenCommerce oplossing

Met het Datawarehouse pakket kun je snel en gemakkelijk verschillende soorten data vergelijken en 

heb je waardevol commercieel en financieel overzicht zonder dat jouw GreenCommerce zijn snelheid 

verliest. Je krijgt optimaal inzicht in processen en je kunt gemakkelijk door grote hoeveelheden data 

heen graven. De dashboards en overzichten kunnen naar eigen wens ingericht worden, waardoor 

je zelf kunt instellen welke data voor jouw organisatie het meest waardevol is. Met behulp van de 

datadashboards kan de gehele sales- en marketingstrategie geoptimaliseerd worden, evenals het 

financiële proces.

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=


     

03
03. Diensten

Duidelijk overzicht in kosten, opbrengsten 
en resultaten

Middelen zijn makkelijk vast te leggen en los 
door te berekenen aan klanten

Er is per partij in- of verkooporder aan te geven 
of het om handling gaat 

Kosten en opbrengsten zijn te boeken op een 
handling-partij

Bij facturatie wordt er rekening gehouden met 
handling-facturen

Eenvoudig uit de eigen voorraad te filteren en 
door kenmerken is er snel inzicht in de eigenaar

Mogelijkheden om een partij (deels of in geheel) 
over te kopen en mee te nemen in resultaten

Voordelen

VerpakkersLogistiek dienstverleners
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Diensten
Pakket 03.

Ben jij een pure dienstverlener of voer je af en toe een dienst uit voor een derde partij? Sla je 

bijvoorbeeld goederen op voor derden of pak je voor ze om? Het Diensten-pakket is speciaal 

gemaakt voor bedrijven die dienstverlenend te werk gaan en het belangrijk vinden om vast te leggen 

welke middelen (zoals dozen of stickers, maar ook arbeid) er worden gebruikt voor orders van 

opdrachtgevers. De handling functie is ideaal voor bedrijven die goederen van derden ompakken, 

opslaan of op een andere manier verwerken. De diensten zijn in dit geval de opbrengsten die 

gefactureerd kunnen worden.

Uitdaging voor bedrijven 

Tijdens de werkzaamheden in een productiehal worden allerlei middelen gebruikt; denk aan 

arbeid, dozen, stickers, verpakkingsmateriaal of extra pallets. Voor dienstverlenende bedrijven is het 

belangrijk om vast te leggen welke middelen er worden gebruikt voor de orders van opdrachtgevers, 

zodat er inzicht ontstaat in de kosten, opbrengsten en behaalde resultaten. Ook is het belangrijk dat 

het ompakproces voor derden goed onder controle is. Dit gaat soms met hele containers tegelijk 

maar ook met kleinere, dagelijkse aantallen die verwerkt worden. Overzichten die naar klanten gaan, 

moeten óf voorzien worden met informatie van je eigen bedrijf óf met de informatie van de eigenaar.

GreenCommerce oplossing

Via deze functionaliteiten is het mogelijk om uitgevoerde diensten en gebruikte materialen vast te 

leggen en door te belasten zodra het product eigendom is van andere partijen. Hierbij wordt de 

eigenaar per partij vastgelegd en houdt het systeem de voorraad gescheiden. Daarnaast kunnen 

de geboekte diensten worden gefactureerd aan eigenaren, voorzien van de juiste referenties naar 

opdrachten en orders. De opbrengst is vervolgens volledig gespecificeerd per partij terug te vinden. 

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=


     

07. Financieel advanced
Exporteurs

07
ImporteursHandelsorganisaties

VerpakkersTelersverenigingenLogistiek dienstverleners

Een inkoopfactuur koppeling met Blue10

Gedetailleerde factuurinformatie bij de in- en 
verkoop van artikelen die in financiële pakketten 
ingelezen kunnen worden

Koppeling mogelijk met Twinfield, Exact, Exact 
Online, Opera, AccountView, MultiVers, King en 
Quadra.

Voordelen
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Financieel advanced
Pakket 07.

Krijg jouw financiële administratie volledig op orde met het Financieel advanced pakket. Heb jij je 

artikelen helemaal opgesplitst in producten en elementen? Wil je het gefactureerde bedrag helemaal 

opgesplitst hebben in product, elementen en alle los te registreren opslagen (bonus, winst, belasting, 

etc.)? Waarbij het vervolgens mogelijk is om deze per uniek grootboek inzichtelijk hebben in je 

financiële pakket? Dan is het met dit pakket mogelijk om de subfactuurregels te gebruiken. Dit kan 

zowel voor in- als verkoopfacturen. Binnen dit pakket valt ook de verwerking van de transacties 

per grootboek richting een financieel pakket. Tot slot biedt het pakket een koppeling met Blue10 

waarmee de inkomende facturen (via PDF in je mailbox) automatisch afgeletterd kunnen worden in 

zowel GreenCommerce als in je financiële pakket.

Uitdaging voor bedrijven 

Er wordt vanuit de klant en/of management steeds vaker gevraagd om gedetailleerde informatie bij 

de in- en verkoop van artikelen. Op de factuur staat vaak alleen het eindbedrag dat moet worden 

betaald, maar niet hoe deze kosten zijn opgesplitst.

GreenCommerce oplossing

De subfactuurregels zorgen voor gedetailleerde informatie die vaak niet op facturen worden vermeld. 

De subfactuurregels zorgen ervoor het totale bedrag opgesplitst wordt in verschillende kostenposten. 

Deze informatie kan makkelijk ingelezen worden in jouw eigen boekhoudpakket. Daarnaast kunnen 

facturen en pakbonnen via Blue10 in GreenCommerce verwerkt worden.

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=


     

09. Fust

Exporteurs

ImporteursVerpakkers

09
Logistiek dienstverleners

Inzicht in fysieke en administratieve fustvoorraad

Voorraadregistratie op basis van FIFO boekingen

Eenvoudige verwerking van fust dat niet wordt 
ingekocht maar zonder waarde wordt geleverd

Bijhouden van uitstaande saldo’s van specifiek 
fust bij leveranciers, klanten, transporteurs, etc.

Voordelen
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Fust
Pakket 09.

Regel gemakkelijk zowel jouw eigen fustvoorraad als de voorraad die nog bij externen staan met 

het fust-pakket. Omdat fustpartijen vaak in grote aantallen worden ingekocht, wordt er altijd FIFO 

afgeboekt. FIFO registratie biedt een realistisch beeld van de werkelijkheid, en zorgt daarbij dus voor 

optimale controle.

Uitdaging voor bedrijven 

De meeste AGF-bedrijven gebruiken dagelijks verschillende soorten fusten. Deze fusten worden 

voor de dagelijkse werkzaamheden ook wel eens ondergebracht bij derden, waardoor het bijhouden 

van de fustvoorraad lastig kan zijn. Naast het onderhouden van fysieke fusten, wil je ook alle fusten 

registreren die door het bedrijf zijn ingekocht en door een derde partij worden gebruikt voor het 

verpakkingsproces. Ook deze fusten wil je graag geregistreerd in jouw systeem hebben. Het kan een 

karwei zijn om bij te houden welke fustpartijen gebruikt zijn, voor welke productieopdrachten of naar 

welke klant ze zijn verladen.

GreenCommerce oplossing

Het registreren van verschillende soorten fusten in GreenCommerce is makkelijker en inzichtelijker 

gemaakt omdat per element (=fust) de voorraad kan worden bijgehouden. Je krijgt inzicht in het 

gebruikte fust voor productieopdrachten wat waarde toevoegt voor tracking en tracing. Daarnaast is 

het mogelijk om voorraad te verplaatsen tussen meerdere voorraadhoudende locaties door fust om 

te rijden. Specifieke prijsafspraken en voorkeursleveranciers kunnen vooraf ingesteld worden.

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=
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12. Inkoop advanced

Exporteurs ImporteursHandelsorganisaties

VerpakkersLogistiek dienstverleners

Uitgebreide verklaringen van kosten en 
opbrengsten

Accountsales om leveranciers uit te betalen

Geavanceerde verklaringsschermen waarmee 
resultaten per inkooporder en partij inzichtelijk 
zijn

Mogelijkheid om standaard Excel- en XML-
bestanden te importeren en verwerken

Inkopen op commissie

Verklaring waar inkopen vandaan komen

Controle op inkoopfacturatie en kostenposten

Voordelen
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Inkoop advanced
Pakket 12.

Ben jij op zoek naar informatie waar je direct kan zien wie de uiteindelijke afnemers van de partijen 

zijn geweest uit je inkoop? Zelfs met tussenkomst van ompakopdrachten waarin er mixen zijn 

gemaakt? Dan biedt ‘Inkoop advanced’ de mogelijkheid om dit bij het resultaat te berekenen en kun 

je daar data-analyses van maken. 

Wanneer een bedrijf te maken heeft met het inkopen van producten, fusten, verpakkingen etc. is het 

belangrijk om het proces zo duidelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zaken als inkopen op 

commissie, inzien van behaalde inkoopresultaten en eenvoudige inkoopfacturatie zijn cruciaal voor 

een efficiënt inkoopproces en mogelijk met het inkoop advanced pakket. Verder kun je vanuit een 

Excel- of XML-bestand één of meerdere inkoop- of verkooporder(s) maken.

Uitdaging voor bedrijven 

Wanneer een product vaak wordt ingekocht bij een leverancier, zijn er vaak afspraken tussen 

leverancier en handelsbedrijf om later pas de prijs te betalen, en dus op commissie in te kopen (en 

terug te melden). Het is een grote uitdaging om dit voor iedere leverancier bij te houden. Verder is 

het een flinke klus om exacte kosten en opbrengsten handmatig in kaart te brengen en om hierbij 

het overzicht te behouden. Wanneer een product na een eerste keer ompakken nogmaals wordt 

verpakt of uitgezocht, wordt het een nog complexere klus om dit handmatig te blijven doen. Voor 

bedrijven die veel producten inkopen, blijft het lastig om bij te houden waar inkopen vandaan komen.

GreenCommerce oplossing

Voor iedere inkooporder is het mogelijk om het inkoopresultaat in te zien, ook wanneer nog niet 

alles verkocht is richting de eindklant. Voor iedere partij kan een uitgebreide verklaring worden 

opgevraagd waar precies in te zien valt of deze is verplaatst, omgepakt, verkocht, geretourneerd etc. 

en welke kosten en opbrengsten daarmee gemoeid zijn geweest. Dit is vervolgens direct inzichtelijk 

via de inkoopfacturatie en kostenposten. Daarnaast is het importeren van standaard Excel- en XML-

bestanden mogelijk om deze vervolgens makkelijk te verwerken als in- of verkooporder.

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=


     

14. Logistiek advanced
Exporteurs

14
ImporteursHandelsorganisaties

VerpakkersLogistiek dienstverleners

Grip op palletvoorraad door gebruik te maken 
van sublocaties

Flexibeler werken en tijdbesparing doordat 
wijzigingen real-time inzichtelijk zijn in de loods

Sneller en foutloos werken doordat papier uit de 
loods verdwijnt

Vooraf indelen van pallets voor verschillende 
bestemmingen zoals klanten of klantgroepen, 
zonder dat hier al orders voor bekend zijn

Reserveren van artikelen om je productieafdeling 
aan te sturen met product dat gebruikt mag 
worden, waardoor je eigen voorraad stabiel 
blijft.

Voordelen
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Logistiek advanced
Pakket 14.

Beschikt jouw bedrijf over een eigen loods? En wil jij deze optimaal inrichten, zónder foutieve 

papieren picklijsten? Het Logistiek advanced pakket maakt dit mogelijk! In de AGF-sector hebben 

bedrijven vaak een eigen loods om producten of fusten in op te slaan of om processen als verpakken 

en laden en lossen te realiseren. Om alle processen in deze loodsen efficiënt en gestroomlijnd 

te laten verlopen, biedt GreenCommerce het logistiek advanced pakket aan. De web-app ELMO 

zorgt voor een ware revolutie in de loods, omdat papieren picklijsten volledig verdwijnen tijdens 

het orderpickproces. Logistiek advanced is zowel voor medewerkers in de loods als voor het 

kantoorpersoneel een waardevolle toevoeging.

Uitdaging voor bedrijven 

Wanneer een voorraadbeheerder graag pallets op een bepaalde bestemming wil hebben, voor bijv. 

een productieopdracht of voor een klant, kan het lastig zijn om de voorraad kloppend te houden 

wanneer dit nog niet is verwerkt. Hetzelfde probleem geldt voor artikelen die gereserveerd moeten 

worden omdat de productieopdracht pas later uitgevoerd zal worden, maar deze nog niet vast staat. 

Verder wordt er in een loods vaak nog met papieren picklijsten, to-dolijstjes en opdrachtbonnen 

gewerkt om het orderpickproces te regelen. Deze manier van werken kan erg foutgevoelig zijn, 

omdat wijzigingen of feedback vaak later komen terwijl de picklijst al is uitgeprint. Frustratie en 

miscommunicatie tussen het kantoorpersoneel en de loodsmedewerkers is bij deze manier van 

werken onvermijdelijk. 

GreenCommerce oplossing

Via de web-app ELMO (die direct gekoppeld is met GreenCommerce) worden papieren picklijsten 

overbodig. Met ELMO wordt het orderpickproces in een loods volledig geautomatiseerd en 

aangestuurd via mobiele apparaten zoals tablets en telefoons maar ook via desktops. Vanuit 

GreenCommerce kunnen picklijsten aan specifieke orderpickers toegewezen worden, waardoor 

alleen deze picklijst(en) in het scherm van de orderpicker terecht komt. Omdat ELMO online te 

gebruiken is, kunnen wijzigingen direct worden doorgevoerd en krijgt de orderpicker hier ook direct 

melding van in zijn scherm. Gebruikers kunnen Bluetooth-scanners koppelen aan het mobiele 

apparaat waardoor barcodes makkelijk gescand kunnen worden en palletnummers dus niet 

handmatig ingevoerd hoeven worden. Om het overzicht bij voorraadbeheer te behouden, is het 

in GreenCommerce mogelijk om pallets te reserveren voor een bepaalde bestemming, zoals de 

klant, een productieopdracht of voor een andere locatie. Daarnaast is het mogelijk om artikelen te 

reserveren voor een bepaalde productieopdracht, zonder dat de voorraadadministratie daarmee op 

de schop gaat.

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=
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15. Loods Overzicht Schermen

VerpakkersLogistiek dienstverleners

In één oogopslag heb je inzicht in de voortgang 
van verladingen en producties

Informatie is altijd up-to-date en wordt iedere 
minuut ververst

Kolommen zijn naar eigen wens in te stellen, 
evenals de hoeveelheid data die je wilt laten zien

Je kunt je eigen huisstijl (logo, kleuren, etc.) in 
de schermen doorvoeren

Voordelen
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Loods overzicht schermen
Pakket 15.

Inzicht in de voortgang van loodsactiviteiten is erg waardevol, vooral in de productie- en 

verlaadhallen. Veel van deze werkzaamheden in de loods worden uiteindelijk in GreenCommerce 

geregistreerd. Met het LOS-pakket kan deze data worden omgezet en kan de voortgang van 

verschillende loodsactiviteiten, zoals verladingen en producties, in overzichtelijke schermen laten 

zien.

Uitdaging voor bedrijven 

De meeste loodsactiviteiten, zoals verladingen en productieopdrachten, worden aangemaakt vanuit 

het kantoor. Om alle informatie zoals bijvoorbeeld eindtijden, prioriteit, status en andere belangrijke 

informatie te onthouden of bij de hand te houden, kan een erg foutgevoelig en tijdrovende klus zijn.  

GreenCommerce oplossing

Via de schermen die in de loods te zien zijn, kunnen medewerkers op een overzichtelijke manier 

zien wat de voortgang van de verladingen en producties zijn. 

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=
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17. Productie advanced

Handelsorganisaties Verpakkers

Logistiek dienstverleners

Efficiënt en overzichtelijk indelen van de 
verschillende planningen voor productie

Assistentie in het bepalen van productietijden en 
de verwachte eindtijden

Mogelijkheid om voorraad te reserveren voor 
productie

Creëer overzicht door uitval direct te registreren 
in de productieopdracht

Voordelen
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Productie advanced
Pakket 17.

Krijg optimaal inzicht bij het indelen van de palletvoorraad en creëer duidelijk overzicht in de uitval 

van artikelen, door deze direct in de productieopdracht te registreren. Vooral bedrijven die veel 

producties verwerken, de producties vooraf willen inplannen of zelfs gebruik willen maken van een 

resource planning om het aantal medewerkers per productieopdracht vast te kunnen leggen, zullen 

veel baat hebben bij het Productie advanced pakket. 

Uitdaging voor bedrijven 

Het maken van voorraadplanningen, planningen per machine en machinelijn en het indelen van 

arbeid zijn belangrijke maar erg tijdrovende klussen. Ook wanneer er actief met palletvoorraad wordt 

gewerkt, is het vaak onduidelijk wanneer pallets daadwerkelijk verbruikt zijn of wanneer ze slechts 

klaarstaan voor productie. Daarbij komt het geregeld voor dat er uitval uit een productieopdracht 

komt, waardoor er bij de afronding meer artikelen nodig zijn dan in eerste instantie is aangegeven.

GreenCommerce oplossing

Via de resource planning wordt het indelen van productieopdrachten en machinelijnen een stuk 

eenvoudiger. Per artikelgroep zijn productie-normen in te stellen om aan te geven wat de voortgang 

met een aantal medewerkers is. Hierdoor is er in één oogopslag te zien wat de verwachte tijdsduur 

aan productie zal zijn. Dit is erg waardevolle data om een planning mee te maken. Om het overzicht 

in palletvoorraad te optimaliseren is het mogelijk om in GreenCommerce een pallet eerst ‘klaar te 

zetten voor productie’ en op een later moment daadwerkelijk te boeken als verbruik. Verder is het 

mogelijk om in een opdracht uitval te registreren. Dit is inzichtelijk gemaakt via een extra tabblad 

waar aantallen kunnen worden teruggezien en bewerkt.

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=


     

20. Vertalingen

20
Exporteurs ImporteursHandelsorganisaties

VerpakkersTelersverenigingenLogistiek dienstverleners

Efficiënter werken wanneer meerdere 
nationaliteiten binnen een bedrijf in hetzelfde 
systeem werken

Momenteel is Engels direct beschikbaar, andere 
talen in overleg

Voordelen
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Vertalingen
Pakket 20.

Werkt jouw bedrijf met verschillende nationaliteiten naast elkaar? Dan biedt het Vertalingen pakket 

de uitkomst, zodat iedere gebruiker in zijn of haar eigen taal kan werken! Zeker voor internationale 

bedrijven of bedrijven met internationaal personeel kan dit pakket voor meer efficiëntie op de 

werkvloer zorgen. 

Uitdaging voor bedrijven 

Wanneer bedrijven werken met internationaal personeel, werkt het inefficiënt om met een systeem 

te werken waarvan zij de taal niet beheersen. 

GreenCommerce oplossing

Per gebruiker kan de taal ingesteld worden welke zij het fijnst vinden werken, zonder dat andere 

collega’s hier hinder aan ondervinden.

Contactpersoon: Remco Koornhof

remco@jem-id.nl    0174 642 622

mailto:remco%40jem-id.nl?subject=

