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FashionBase DesignPack small MKB 2023 is een eenvoudig groothandels/labelowner en retailpakket 

ineen, vernieuwd en ontwikkeld voor elk type fashionbedrijf. Het biedt alle nodige functies voor een klein 

fashionbedrijf met o.a. artikelbeheer met  meerdere kleur- en maatbalken, inkoopmodule, CRM incl. 

email en SMS functie naar klanten, baliefacturen en retailfuncties. Registratie en beheer van pre-orders, 

verkooporders en (snelinvoer) relaties en uitleveringen (pakbonnen). Maken verkoopfacturen (ook 

digitaal) en contantbonnen. Mogelijkheid van geintegreerde webshop met Prestashop (zie DesignPack 

MKB).  
  
Orderinvoer: U voert telefonische orders in of pre-orders vanuit een showroom in een bestelmatrix. U 

maakt met één toets Pre-sale orderoverzichten en andere rapportages aan zoals voorraad, uitstaande 

facturen en incasso's, audit, verkoopcommissies. U beschikt over de mogelijkheid om sets samen te 

stellen. Bij het orderinvoeren kunt u gelijk alle klantgegevens, credietlimiet 

en artikelgegevens opvragen zoals voorraad en uitstaande in- en verkopen 

per klant en per artikel.  
Levering: Van voorraadorders of Pre-sales orders maakt u 

orderbevestigingen, pakbonnen en factureren (first in first out en 

automatisch factureren). Retouren afhandeling en beheer. 
Contante verkoop: Het is mogelijk baliebonnen/facturen te maken 

met verschillende betaalwijzen. 
U maakt verschillende price rates aan voor o.a. klanten, Outlet shop of 

consument.                                                                                                                       

Itembeheer: U maakt items aan in de gewenste kleuren, maten en seizoenen, calculeert en beheert 

prijzen. Items kunt u ook  importeren d.m.v. de Mappingfunctie (u kunt communiseren met meerdere 

fabrikanten). Maatbalken maken voor (kinder) kleding, jeans, lingerie en schoenen. Extra informatie als 

cupmaat, hakhoogte, taille/lengte of finish. Zeer gebruiksvriendelijk en snel onderhoud u uw  artikelen, 

bestanden met foto's en documenten. Artikelen kunt u keurig rangschikken per merk, lijnen, secties of 

subfamilies per seizoen en per leverancier. U ontwerpt en print zelf met de software eigen EAN barcode 

artikel- en 

verzendlabels.                                                                                                                                  

Inkoopbeheer: Met DesignPack small MKB maakt u inkooporders. U maakt handmatig inkooporders of 

met de "inkoop forecast" tool en genereert u bestellingen en 

ontvangstbonnen.                                                                                                                             

Communicatie, marketing en agenda: Mogelijkheid van eMailen en SMSen vanuit de klantenkaart en 

centraal. Agenda functie en service en activiteiten.  

Financiele rapportage: DesignPack Small MKB biedt beheer van uitstaande inkoop- en verkoopfacturen 

en liquiditeitscontrole. U beschikt over een digitale uitwisseling van inkoop- en verkoopdocumenten en 

bestanden. Uitgebreide financiele rapportage (te leveren orders, deb-en credit 

overzichten, agentencommissie overzicht) en analytische statistieken. Export van financiele boekhoud 

data. 
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FashionBase DesignPack small MKB multi-user 

FashionBase DesignPack small MKB is ook leverbaar in multi-user en multi-terminal (max. 3). Geen 

server nodig, centrale data en veilig opgeborgen in een MS-SQL database. U heeft geen zorgen om 

beheer, updates van de software bij een onderhouds-abonnement. Bel voor prijsinformatie DesignPack 
small MKB. Via info@ITEdata.nl kunt u uw interesse kenbaar maken.    

Magazijnbeheer en financieel Management  

Met de magazijn functies in DesignPack small mkb kunt u verkooporders e-mailen, pakbonnen 

exporteren naar uw warehouse dienstverlener. (Pre)-sales orders invoeren terwijl u met de klant bezig 

bent, met de mobiele Android terminal oplossing TeleVenta2022. Dat biedt verkopers vrijheid 

en professioneel omgaan met uw klanten in uw showroom. Ook biedt het een uitgebreide deb/cred 
en financiele informatie.  

ICG e-Commerce4.0 module Prestashop B2B en Retail 

Om direct de e-Commerce4.0 module te installeren is het raadzaam te kiezen voor de backoffice 

FashionBase DesignPack MKB. U heeft dan een groothandelspakket met Accounting en beheer van 

een PrestaShop. Zijn er ook nog retailactiviteiten dan kunt u tot 3 Stores uitbreiden (met 1 afrekenpunt) 
met FashionBase FrontBoutique, FrontShoe of FrontSport (zie productpagina Moderetail en Sport).  

FashionBase DesignPack small MKB mobile sales extension 

Field sale App voor vertegenwoordigers.             

Een mobile versie voor Wholesale* (App4Fashion.nl), pre-verkoop en sales voor Android platforms 

(smartphones, Tablets, Watch) direct gekoppeld aan de backoffice. Een externe verkoopfunctie vanuit 

backoffice. Barcode lezen van items. Check voorraad items maten en kleuren, prijzen. Direct een 

verkoopbevestiging sturen per email per maat en kleur naar de klant. Eventueel een directe sale 

mogelijk. Foto's van items tonen. "Sales on hold" om het later in de Backoffice weer op te pakken. Voor 
Fashion, cosmetica en juweliers groothandels bedrijven. * Alleen voor in showrooms. 
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HioPOS-Cloud Retail-App voor Android 

Heeft u ook winkels naast uw groothandel, HioPOS-Cloud biedt een Store oplossing incl. Cloud dataBase. 

Met een voorraadsysteem voor meerdere locaties en centraal beheer. Een systeem waarbij u centraal 
inkoopt vanuit de vestigingen.   

Een Cloud versie voor Retail (Shoprevolution.nl). Naast Wholesale kunt u ook 3 Stores koppelen aan 

FashionBase DesignPack MKB. Deze retail App werkt op Android en Tablets vanaf 5". Per winkel kunt u 

weer 3 Apps gebruiken op 1 database. Prijs vanaf €25,- p/mnd per extra  terminal (meerdere 

gebruikers). Export sales in (csv/xml) en optionele ERP link (autom. export) op aanvraag. 

Deze moderne Android Cloud kassa is er in 3 versies, voor kleine retailers, filiaalbedrijven en Franchise 
organisaties en een Horeca versie. Zie www.App4Fashion.nl   

Meer interessante kenmerken die wij u persoonlijk graag mededelen.               

Met vriendelijke groeten, 

Frank Ruigrok 
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