De verkoop apps van

Dé verkoop app voor uw vertegenwoordigers
Met deze mobiele sales applicatie is het eenvoudig uw gehele digitale catalogus in te zien, om nieuwe
klanten te registreren, artikelen aan een order toe te voegen en klanten direct via de iPad te laten
tekenen. Gemakkelijk en tijdbesparend.



Catalogus

Orders plaatsen

-

Catalogus en lijstweergave

-

Geavanceerde orderverwerking

-

Zoek, sorteer, filter en selecteer artikelen

-

Voeg artikelen toe aan een order

-

Voeg artikelen toe aan een order

-

Voeg handtekeningen toe

-

Ondersteunt meerdere talen

-

Beheer en registreer klanten

-

Klantspecifieke prijzen

-

Print en e-mail orderbevestiging

App4Sales CMS

On- en offline modus

-

Geïntegreerd met uw ERP

-

Registreer klanten

-

Gebruikt prijslijsten vanuit uw ERP

-

Maak en bewaar orders

-

Online voorraadinformatie

-

Blader door uw klanten

-

Historische klantinformatie

-

Blader door uw catalogus

Lookbook



GPS locatie

-

Lookbook als catalogus

-

Locatie gebaseerd

-

Koppel uw artikelen en artikelgroepen

-

Bekijk nabijgelegen klanten

-

Verschillende visualisatiemogelijkheden

-

Routebeschrijvingen

Visualiseer uw artikelen met een lookbook
Binnen App4Sales heeft u de mogelijkheid een lookbook te gebruiken. U kunt daarbij uw artikelen
aan de sfeerafbeeldingen koppelen en op verschillende manieren tonen.
Combineer afbeeldingen met artikel tegels om deze artikelen snel aan een order toe te voegen.
Ook is het mogelijk om van afbeelding naar afbeelding te navigeren om snel verschillende artikelen
te bekijken.

Uw order en catalogus app
App4Customers geeft u aan uw B2B klanten om bestellingen bij u te plaatsen en historische
informatie te bekijken zoals orders, orderbevestigingen en facturen.
In App4Customers kunt u gebruik maken van een lookbook in uw catalogus. Artikelen kunnen
eenvoudig worden toegevoegd aan bestellingen door er simpelweg op te klikken.
Maak het voor klanten eenvoudiger om bij u te bestellen en verhoog uw omzet!

Private label app mogelijk
Met App4Customers heeft u de mogelijkheid uw
eigen app, onder uw bedrijfsnaam, in de App Store
te plaatsen. Hiermee krijgt u naast een B2B app
ook een geweldige marketing tool in handen.

Catalogus
-

Gebruik een lookbook als catalogus

-

Zoek door artikelen

-

Filter artikelen in de catalogus

-

Voeg artikelen toe aan een order

-

Ondersteunt meerdere talen

Bestellen
-

Klanten plaatsen eigen bestellingen

-

Online en offline modus

-

Gebruik een scanner voor barcodes

-

Print en email de orderbevestiging

-

Eigen historische gegevens inzien

App4Sales CMS
-

Beheer uw klantenlogin

-

Monitor uw verkopen

-

Geïntegreerd met uw ERP software

-

Beheer uw afbeeldingen en lookbook

Dé B2B Sales Portal
Portal4Sales is een krachtig plug-and-play product voor
B2B-georiënteerde bedrijven. Met Portal4Sales geeft u klanten de
mogelijkheid om zeer eenvoudig orders te plaatsen en real-time
artikel- en orderinformatie op te vragen.

Koppeling met uw ERP

App4Sales CMS

-

Klantbeheer, order- en factuurhistorie

-

SAAS (Software As A Service)

-

Actuele voorraadstatus

-

Aansluiting op uw backoffice

-

Filters toepassen

-

Ondersteunt meerdere talen

Orders plaatsen

Volledig responsive

-

In catalogus artikelen bekijken en bestellen

-

Werkt op smartphone, tablet en desktop

-

Geavanceerde orderverwerking

-

Eén website voor alle apparaten

-

Orderbevestiging sturen

-

Overal online inloggen

Mobiel gebruik
Met Portal4Sales kunnen uw klanten inloggen en via een lookbook of catalogus artikelen bekijken met
hun eigen gegevens om deze vervolgens bij u te bestellen.

Door het gebruiksgemak en het simpele onderhoud is Portal4Sales zeer eenvoudig uit te rollen.
Geen complexe B2B webshop maar een snelle en goede portal waar uw klanten op hun mobiel, tablet
en desktop bestellingen bij u kunnen plaatsen.

Verbonden aan uw bedrijfssoftware
Portal4Sales werkt op basis van het App4Sales platform, dat inmiddels aan meer dan 20 software
systemen is gekoppeld. Het voordeel van dit Content Management Systeem (CMS) is dat alle App4Sales
apps kunnen worden gebruikt met een verbinding naar uw eigen bedrijfssoftware.

App4Sales is gekoppeld aan o.a. de volgende ERP systemen:

www.

.net

ERP

App4Sales
CMS
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