
Säljappar





Säljappen för dina säljare och representanter

Katalog

Katalog- och listvy 

Sök, sortera, filtrera och välj artiklar 

Lägg till artiklar till en order 

Stöd för flera språk 

Kundspecifika priser 

App4Sales CMS

Integrerad med ditt affärssystem 

Använder prislistor från ditt affärssystem 

Lagerinformation online 

Kundhistorik 

Lägg order

Avancerad orderhantering 

Lägg till artiklar till en order 

Lägg till underskrifter 

Hantera och registrera kunder 

Skriv ut och mejla orderbekräftelse 

Online- och offline-läge 

Registrera kunder 

Skapa och spara order 

Bläddra bland kunder 

Bläddra i katalogen 

GPS-position

Platsbaserad 

Se kunder i närheten 

Vägbeskrivningar 
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Lookbook

Lookbook som katalog 

Länka artiklar 

Olika visningsalternativ



Med denna mobila säljapp är det enkelt att komma åt hela din digitala katalog, registrera nya kunder, 

lägga till artiklar till en order och låta kunder skriva under direkt via en iPad. Enkelt och tidsbesparande. 



Inom App4Sales har du möjlighet att använda en lookbook. Det innebär att du kan koppla artiklar till 

produktbilder och visa dem på olika sätt. 

Kombinera bilder med artikelpaneler för att snabbt lägga till dessa artiklar till en order. Det är även 

möjligt att navigera från bild till bild för att snabbt se olika artiklar. 

Visa artiklar med en lookbook 



Din order- och katalogapp
Denna app ger du till dina B2B-kunder, så att de kan göra beställningar hos dig och se historik som 

order, orderbekräftelser och fakturor. 

I App4Customers kan du använda en lookbook i din katalog. Lägg enkelt till artiklar till en order bara 

genom att klicka på dem. 

Gör det enklare för kunder att beställa hos dig och öka omsättningen!



Katalog
Använd en lookbook som katalog

Sök bland artiklar

Filtrera artiklar i katalogen

Lägg till artiklar till en order

Stöd för flera språk

Beställa
Kunder lägger egna order

Online- och offline-läge

Använd en skanner för streckkoder

Skriv ut och mejla orderbekräftelse

Se egen historik

Private label-app möjlig 
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App4Sales CMS
Hantera din kundinloggning

Övervaka försäljning

Integrerad med ditt affärssystem

Hantera dina bilder och din lookbook
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Med App4Customers har du möjlighet att lägga 

upp din egen app, under eget företagsnamn, i App 

Store. På så sätt får du, förutom en B2B-app, även 

ett fantastiskt marknadsföringsverktyg.



 B2B Sales Portal
Portal4Sales är en kraftfull plug and play-produkt för B2B-

orienterade företag. Med Portal4Sales ger du kunder 

möjligheten att mycket enkelt lägga order och begära artikel- och 

orderinformation i realtid. 

Länk till ditt affärssystem

Kundhantering, order- och fakturahistorik

Aktuell lagerstatus

Tillämpa filter

App4Sales CMS

SAAS (Software As A Service)

Anslutning till ditt backoffice

Stöd för flera språk

Helt anpassbar

Fungerar på smart telefon, pekplatta

och stationär dator

En webbplats för alla enheter 

Logga in överallt

Lägg order

Se artiklar i katalog och beställ

Avancerad orderhantering

Skicka orderbekräftelse
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Kopplad till ditt affärssystem
Portal4Sales fungerar på App4Sales plattform, som idag är kopplad till över 20 olika affärssystem. 

Fördelen med denna plattform, förutom App4Sales-apparna, är att den även kan användas med en 

uppkoppling till ditt affärssystem.

Mobil användning
Med Portal4Sales kan dina kunder logga in och via en lookbook eller katalog se artiklar med sina egna 

uppgifter för att sedan beställa dem från dig. 

Tack vare sin användarvänlighet och enkelt underhåll är Portal4Sales mycket enkel att implementera. 

Det är inte en komplex B2B-webbutik, utan en snabb och bra portal där dina kunder kan lägga sina 

order på sin mobil, pekplatta och stationära dator.

Helt anpassbar

Fungerar på smart telefon, pekplatta

och stationär dator

En webbplats för alla enheter 

Logga in överallt



App4Sales är en produkt från Optimizers

www.                   .net

App4Sales stöder bland annat följande affärssystem: 

ERP App4Sales
CMS

App4Sales Inc. 
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New York, NY 10017
Förenta Staterna
+16 46 889 2495

Optimizers Nordic AB
Östermalmstorg 1        
114 42 Stockholm
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