
Det ultimative salgsværktøj





Salgs-appen til dine sælgere 

Katalog 

Visning af katalog og lister 

Søg, sorter, filtrer og vælg varer 

Tilføj varer til en ordre 

Understøtter flere sprog 

Kundespecifikke priser 

App4Sales CMS

Integreres med dit bogføringsystem

Bruger prislister direkte fra dit bogføringsystem

Aktuel varebeholdning 

Ordrehistorik og kundeinformation

Afgiv ordrer 

Avanceret ordrebehandling 

Tilføj varer til en ordre 

Tilføj underskrifter 

Administrer og registrer kunder 

Print og e-mail ordrebekræftelse 

Online- og Offlinemode

Regisrer Kunder

Opret og gem ordrer 

Gennemse dine kunder 

Gennemse dit katalog 

GPS-sted 
Lokationsbaseret 

Se kunder i nærheden 

Optimal rutebeskrivelse 
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Lookbook

Lookbook som katalog 

Konceptsalg og stemningsbilleder

Præsenter varer intuitivt



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. 



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. 

Visualiser dine varer med vores unikke Lookbook 



Katalog, lookbook og bestillingsformular i ét

Støt dit salgsteam med App4Sales Fashion. Dine repræsentanter bruger B2B-

salgsappen på deres iPad, så de kan arbejde mere effektivt. App4Sales Fashion letter 

den administrative håndtering af din salgsproces.

Forkort din salgscyklus

App4Sales Fashion giver dine salgsrepræsentanter mulighed for hurtigt at tage ordrer under 
kundebesøg, på farten eller på messer. De har adgang til dine kunders oplysninger, så de kan 
informere dine kunder om korrekte lagerniveauer og priser.

Den omfattende gitterfunktion i appen gør det nemt, at tilføje varer til din indkøbskurv i 
forskellige farver og størrelser. Din kunde kan underskrive ordren på iPad med det samme. 
Ordren videresendes til dit ERP-system, hvor det kan behandles administrativt. Dette forkorter 
effektivt salgscyklussen.



Altid adgang til dit digitale katalogAltid adgang til dit digitale katalog
Vis varer, billeder, filtre, lagerniveauer og Vis varer, billeder, filtre, lagerniveauer og 

kundespecifikke priser.kundespecifikke priser.

Altid opdateretAltid opdateret
Dit salgsteam har adgang til de seneste op-Dit salgsteam har adgang til de seneste op-

daterede produktoplysninger, lagerniveauer, daterede produktoplysninger, lagerniveauer, 

de nyeste modeller og korrekte priser.de nyeste modeller og korrekte priser.

FlersprogetFlersproget
Brug App4Sales Fashion til at sælge dine Brug App4Sales Fashion til at sælge dine 

produkter på mange forskellige sprog og produkter på mange forskellige sprog og 

valutaer..valutaer..

Tag ordrer online og offlineTag ordrer online og offline
Dine sælgere kan til enhver tid afgive ordrer Dine sælgere kan til enhver tid afgive ordrer 

med eller uden internetadgang.med eller uden internetadgang.

Gem prøverGem prøver
Brug reklamebilleder af høj kvalitet til at Brug reklamebilleder af høj kvalitet til at 

fremvise dine produkter og eliminere beho-fremvise dine produkter og eliminere beho-

vet for at medbringe den fysiske samling.vet for at medbringe den fysiske samling.

Software som en tjenesteSoftware som en tjeneste
App4Sales Fashion kan licenseres til App4Sales Fashion kan licenseres til 

brugere. Alle data er tilgængelige 24/7 via brugere. Alle data er tilgængelige 24/7 via 

cloud-tjenester.cloud-tjenester.





 







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!



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

Mulighed for privat-label app 
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App4Sales CMS
Administrer dit kunde-login

Overblik over salg

Integreret med dit bogføringsystem

Administrer dine billeder og din lookbook

-

-

-

-

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.



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

Kundeadministration, ordre- og fakturahistorik

Aktuel lagerstatus

Anvendelse af filtre

App4Sales CMS

SAAS (Software As A Service)

Tilslutning til din backoffice

Understøtter flere sprog

Fuldstændigt responsiv

Fungerer på smartphone, tablet-pc og desktop-pc

En hjemmeside til alle enheder 

Login overalt

Afgiv ordrer

Se og bestil varer i kataloget

Avanceret ordrebehandling

Send ordrebekræftelser
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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 App4Sales-

apperne, nu også kan bruges med et link til din virksomhedssoftware.

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.

Fuldstændigt responsiv

Fungerer på smartphone, tablet-pc og desktop-pc

En hjemmeside til alle enheder 

Login overalt



Alt-i-en B2B webshop
Portal4Sales Pro er en brugervenlig webshop, der giver dine B2B-kunder mulighed 

for at afgive deres ordrer til enhver tid. Omdan din virksomhed til en hurtigt 

voksende flerkanalet organisation og realisér vækst, øg omsætning og reducer fejl. 

Tilpasning

Skabelonredigeringen og gitterfunk-

tionaliteten giver dig mulighed for at 

skabe dit eget udseende & tema.

Lageroversigt

Vis dit aktuelle lager.

Accepter forudbestillinger, lagerordrer, 

restordrer og ‘aldrig udsolgt’ ordrer.

Kundespecifikt

Kunder har deres personlige side og 

produktkataloger. Du bestemmer, hvilket 

indhold der er tilgængeligt for hver kunde.

Priser

Tilbyd dine kunder specifikke 

priser, kreditbegrænsninger og 

betalingsbetingelser.











Forøg dit onlinesalg
Det brugervenlige design af B2B-webshoppen gør det nemt for dine kunder, at finde de ønskede varer ved 

hjælp af de omfattende filtermuligheder. Du kan oprette tilpassede filtre baseret på produkt, gruppe, farve, 

kategori og prisinterval.

Takket være forbindelsen til dit ERP-system har dine kunder adgang til deres kundespecifikke priser, 

fakturaoplysninger og følgesedler, og de kan downloade EAN-koder og branding-materiale.

Portal4Sales Pro understøtter webshops, internt salg, distributører, fabrikanter, lokale butikker 

og kanalpartnere, alt sammen på en enkelt platform. Portal4Sales Pro opretholder en B2B 

e-handelsplatform i virksomhedsklasse, der tilbyder en shoppingoplevelse lige så informativ som 

enhver B2C-webshop.

Med Portal4Sales Pro har dine B2B-kunder et klart overblik over dine lagerniveauer, deres ordrehistorik 

og er i stand til at downloade alt, hvad der kan være nyttigt inden for dit brand.

Forbedr din branding
Tag din branding til næste niveau. Du kan nemt bestemme udseendet og temaet af webshoppen for at 

afstemme med dit brand og designe dine egne sider, lookbook eller stjæl-dette-look-sider.

Den brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for nemt at tilføje enhver information, marketingmateriale 

eller andre dokumenter alene. Dine kunder kan til enhver tid downloade tilgængelig information eller 

markedsføringsmateriale, hvilket forenkler kommunikationen med dine kunder.



Med App4Sales PIM kan forskellige afdelinger såsom design, produktstyring, indkøb, marketing, salg og 

distribution bidrage til deling af produktinformation. Dette sikrer sammenhæng i information på tværs af 

alle relevante kanaler. Skab en rigere produktoplevelse inden for alle kanaler, hvilket resulterer i højere 

indtægter og mere kundetilfredshed.

Administrer produktinformation effektivt

App4Sales PIM indsamler alle relevante oplysninger om dine produkter, administreret af 

forskellige afdelinger. Resultatet er en enkelt kilde med den mest komplette og seneste 

information på et antal sprog, til alle dine markeder.

App4Sales PIM gør det lettere at sikre, at dine produktoplysninger altid er opdaterede. Forskellige 

afdelinger kan ændre produktoplysningerne til enhver tid. Alle ændringer overvåges, tidligere versioner 

gemmes, og alle vil blive underrettet, når ændringer går igennem. Desuden holder chatfunktioner, 

logaktiviteter og et RSS-feed alle forbundet, 

hvilket reducerer tiden det tager at informere hinanden.

Hurtigere 

markedsintroduktionstid

Forkort udviklingscyklussen ved at 

dele produktinformation online.

Oprethold kvalitetskontrol

Sikrer sammenhængen mellem 

produktinformation på tværs af alle 

relevante kanaler.

Fuld gennemsigtighed

Tydelig kommunikation inden for 

en omfattende forsyningskæde.

Forhindrer fejl

Forhindrer fejl ved at have en 

enkelt datakilde.











Integreret med din ERP-software
App4Sales PIM integrerer problemfrit sammen med dit ERP-system. PIM-systemet kan bruges som den 

førende kilde til al information relateret til dine produkter, såsom teknisk, logistisk og kommerciel pro-

duktinformation. Værktøjet kombinerer dette med billeder, fotos, videoer, salgsdokumentation, teknisk 

dokumentation og produktmateriale. Oplysninger fra dit ERP-system, såsom artikelnumre, priser eller 

korte beskrivelser kan også importeres til PIM-systemet.

    En enkelt kilde til alt tilgængeligt indhold inklusive digitale medier

    Administrer forskellige oversættelser for at betjene alle dine markeder

    Reducer fejl ved at have et samlet sted til alle opdateringer

    Opret en stærk brandoplevelse ved at have et ensartet udseende på alle kontaktflader

    Oplysninger importeret fra dit ERP-system er tilgængelige til kommerciel brug med det samme

    Produktdata indsamles på en effektiv måde under den primære proces

 



ERP App4Sales
CMS

PIM
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App4Sales er et produkt fra Optimizers

App4Sales understøtter bl.a. følgende systemer: 

www.                  .dk

Optimizers BV 
Ampèrestraat 3d 
3861 NC Nijkerk
The Netherlands
T +31 (0)33 254 1188

Optimizers Nordic AB
Östermalmstorg 1        
114 42 Stockholm
Sweden
T +46 10 138 8615  (Sweden)
T +45 89 881 494    (Denmark)

App4Sales Inc.
228 East 45th Street, 9E 
New York, NY 10017
USA
T +16 46 889 2495


