Det ultimative salgsværktøj

Salgs-appen til dine sælgere
Denne mobile salgs-app gør det nemt at få overblik over hele dit digitale katalog, registrere nye kunder,
tilføje produkter til en ordre og lade dine kunder kvittere direkte på iPad’en. Nemt og tidsbesparende.



Katalog

Afgiv ordrer

-

Visning af katalog og lister

-

Avanceret ordrebehandling

-

Søg, sorter, filtrer og vælg varer

-

Tilføj varer til en ordre

-

Tilføj varer til en ordre

-

Tilføj underskrifter

-

Understøtter flere sprog

-

Administrer og registrer kunder

-

Kundespecifikke priser

-

Print og e-mail ordrebekræftelse

App4Sales CMS

Online- og Offlinemode

-

Integreres med dit bogføringsystem

-

Regisrer Kunder

-

Bruger prislister direkte fra dit bogføringsystem

-

Opret og gem ordrer

-

Aktuel varebeholdning

-

Gennemse dine kunder

-

Ordrehistorik og kundeinformation

-

Gennemse dit katalog

Lookbook



GPS-sted

-

Lookbook som katalog

-

Lokationsbaseret

-

Konceptsalg og stemningsbilleder

-

Se kunder i nærheden

-

Præsenter varer intuitivt

-

Optimal rutebeskrivelse

Visualiser dine varer med vores unikke Lookbook
I App4Sales får du muligheden for at bruge en lookbook. Derved kan du knytte dine varer til
stemningsbillederne og vise dem på forskellige måder. Tilknyt varer til billeder og tilføj ved at trykke på
selve produktet. Det er også muligt at navigere fra det ene billede til det næste for hurtigt at se forskellige
varer.

Din ordre- og katalog-app
Giv denne app til dine B2B-kunder, så de kan afgive bestillinger hos dig og se historiske
informationer som f.eks. Tidligere ordre, ordrebekræftelser og fakturaer.
I App4Customers kan du også anvende en lookbook i dit katalog. Varer kan nemt tilføjes til
bestillinger ved blot at klikke på dem.
Gør det lettere for kunder at bestille hos dig og øg din omsætning!

Mulighed for privat-label app
Med App4Customers får du mulighed for at placere
din egen app med dit virksomhedsnavn i App
Store. Dermed får du ud over B2B-appen også et
fantastisk marketingtool.

Katalog
-

Brug en lookbook som katalog

-

Søg i varer

-

Filtrer varer i kataloget

-

Tilføj varer til en ordre

-

Understøtter flere sprog

Bestilling
-

Kunder afgiver deres egne bestillinger

-

Online- og offline-modus

-

Brug en scanner til stregkoder

-

Print og e-mail ordrebekræftelsen

-

Få indsigt i dine egen historikdata

App4Sales CMS
-

Administrer dit kunde-login

-

Overblik over salg

-

Integreret med dit bogføringsystem

-

Administrer dine billeder og din lookbook

B2B-Sales-portalen
Portal4Sales er et effektivt plug&play-produkt til B2B-orienterede
virksomheder. Med Portal4Sales giver du kunderne mulighed for
meget nemt at afgive ordrer og i realtid at forespørge oplysninger
om varer og ordrer.

Link til din ERP

App4Sales CMS

-

Kundeadministration, ordre- og fakturahistorik

-

SAAS (Software As A Service)

-

Aktuel lagerstatus

-

Tilslutning til din backoffice

-

Anvendelse af filtre

-

Understøtter flere sprog

Afgiv ordrer

Fuldstændigt responsiv

-

Se og bestil varer i kataloget

-

Fungerer på smartphone, tablet-pc og desktop-pc

-

Avanceret ordrebehandling

-

En hjemmeside til alle enheder

-

Send ordrebekræftelser

-

Login overalt

Mobil brug
Med Portal4Sales kan dine kunder logge ind og ved hjælp af en lookbook eller et katalog se varer med
deres egne oplysninger for at bestille dem hos dig derefter.
Takket være brugskomforten og den ukomplicerede vedligeholdelse er Portal4Sales meget nemt at
lancere.
Ingen kompleks B2B-netbutik, men en hurtig og god portal, hvor dine kunder kan afgive bestillinger
hos dig på deres mobiltelefon, tablet-pc og desktop-pc.

Linket til din virksomhedssoftware
Portal4Sales fungerer på grundlag af App4Sales-platformen, som på nuværende tidspunkt er linket
til over 20 bogføringssystemer. Fordelen ved denne platform er, at denne portal, ud over App4Salesapperne, nu også kan bruges med et link til din virksomhedssoftware.

App4Sales understøtter bl.a. følgende systemer:

www.
ERP

.dk
App4Sales
CMS
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