
Integratie PrivAssist en Fusion brengt meer gemak

WWW.PRIVA.NL/FS

Priva FS Performance is een praktisch 
systeem waarmee alle gegevens van uw 
bedrijf worden samengebracht en ver-
werkt tot leesbare en vergelijkbare infor-
matie. Als manager heeft u voortaan real- 
time inzicht en overzicht in de voortgang. 
En u kunt eenvoudig (strategische) analy-
ses maken van vitale bedrijfsprocessen. 

Ook is een aantal nieuwe functionaliteiten 
toegevoegd, die het dagelijks gebruik voor 
u vergemakkelijken:
•	 Correctie- en validatiemodule, die 

foutieve invoer van uw medewerkers 
opspoort en logische oplossingen 
voorstelt;

•	 Centrale invoer en beheer van stam-
gegevens (medewerkers, handelingen, 
locaties en bijvoorbeeld eenheden), 
voor alle afdelingen en vestigingen;

•	 Flexibele rapportages; de mogelijk-
heid om snel en eenvoudig, zelf rap-
portages uit te draaien op operatio-
neel, tactisch en strategisch niveau, op 
elk moment van de dag;

•	 Een nieuwe portal, die via één beeld-
scherm toegang biedt tot alle Priva FS 
programma’s en modulen.

Controle, correctie en validatie
Een kleine fout in een gegevensbestand 
kan grote problemen opleveren. Vaak is 
het een enorme klus om die invoerfout op 
te sporen. Met Priva FS Performance komt 
dat niet meer voor. Alle data wordt gecon-
troleerd en gevalideerd volgens slimme 
rekenregels. Een afwijkende waarde resul-
teert direct in een waarschuwing én een 
logisch oplossingsvoorstel, waarmee u 
deze snel kunt corrigeren.

Centrale invoer en beheer van 
stamgegevens
De belangrijkste productiefactor op uw 
bedrijf zijn de medewerkers. Het registre-
ren van alle medewerkers brengt een enor-
me administratie met zich mee. Met Priva 
FS Performance is het mogelijk om op de 
hoofdvestiging alle (tijdelijke) medewer-
kers in te voeren zonder dat daarmee kost-
bare tijd op de tuin verloren gaat. Een 
nieuwe medewerker die zich meldt, kan zo 
snel mogelijk aan het werk. 

Niet alleen de stamgegevens van de mede-
werkers kunnen centraal ingevoerd en 
beheerd worden. 

Priva introduceert dé oplossing om alle registraties op uw bedrijf op één 

centrale computer te bundelen: Priva FS Performance. In dit innovatieve 

managementinformatiesysteem zijn PrivAssist en Fusion geïntegreerd. Tot 

nog toe kan het zijn dat u met twee systemen werkt, enerzijds voor het 

registreren van arbeid en productie en anderzijds voor het ophalen van 

informatie van uw installaties, arbeid en productie. Dat is nu verleden tijd.
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Ook de gegevens van uw personeel en 
processen worden centraal verzameld en 
bewaard in Priva FS Performance en 
gebruikt in de diverse deelmodules. 
Daarmee wordt de kans op fouten en 
verwarring een stuk kleiner: 
•	 Nooit meer verschillende aanduidingen 

voor dezelfde handelingen binnen het 
bedrijf (oogsten, knippen, plukken);

•	 Geen invoerfouten rondom de gege-
vens van medewerkers op diverse 
plaatsen;

•	 Weg met onduidelijkheden omdat er 
binnen het bedrijf gewerkt wordt met 
verschillende eenheden (kratten/
dozen);

•	 Eenduidige interpretatie omdat de 
bedrijfsindeling (paden, tralies, afde-
lingen) overal en voor iedereen helder is.

Snel en gemakkelijk zelf 
rapportages opvragen
Als ondernemer wilt u de prestatie van uw 
bedrijf op verschillende niveaus kunnen 
analyseren: op teeltniveau wilt u weten 
hoe het gewas presteert, op locatieniveau 
wilt u weten hoe de zaken er voor staan en 
op bedrijfsniveau wilt u een totaal plaatje 
hebben. Met Priva FS Performance is het 
mogelijk om verschillende flexibele rap-
portages op te vragen. Zo kunt u zowel op 
operationeel als op tactisch en strategisch 
niveau uw beslissingen steeds goed onder-
bouwen. U kunt deze rapportages zelf 
opvragen, zonder afhankelijk van uw 
managers te zijn. Zo bent u verzekerd van 
de juiste real-time gegevens op elk 
moment van de dag.

Overzichtelijke portal
Priva FS Performance werkt met een over-
zichtelijke portal die u op elke PC in het 
bedrijfsnetwerk kunt installeren. Dit 
bekent dat u via één beeldscherm toegang 
heeft tot alle verschillende FS Performance 
programma’s en modules van al uw 
aangesloten vestigingen. De 
FS Performance portal biedt u real-time 
inzicht in wat er nu gebeurt via het Priva 
FS Dashboard en toegang tot alle 
optionele Priva FS modules. Vanzelf-
sprekend kunt u beschikken over de 
bovenstaande nieuwe functionaliteiten.

Uitbreiden met modules
Priva FS Performance is bovendien uit te 
breiden met een aantal handige modules 
zoals: Priva FS Analyse,  Priva FS 
Teeltregistratie en Priva FS Oogstprognose. 
Op de website www.priva.nl/fs vindt u alle 
informatie over de beschikbare modules.

En verder
De migratie van de gegevens uit PrivAsist 
en Fusion naar Priva FS Performance is 
eenvoudig en wordt voor u uitgevoerd 
door de Priva FS Performance consultants. 
Zij zullen u bovendien intensief begelei-
den bij de overstap zodat u het maximale 
uit uw nieuwe managementinformatie-
systeem kunt halen. 

Priva FS Performance draait onder 
Windows en is compatibel met de nieuw-
ste versies van dit besturingssysteem. Met 
Priva FS Performance bent u helemaal 
klaar voor de toekomst.
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