Salgsappen for dine salgsrepresentanter

Appen for dine salgsrepresentanter
App4Sales gir deg enkel tilgang til produktkatalogen din, lar deg opprette nye kunder, registrere salg
og lar kundene signere ordren direkte på nettbrettet ditt.
Enkelt og tidsbesparende.



Katalog

Registrere ordre

-

Katalog- og listevisning

-

Avansert ordrebehandling

-

Søk, sorter, filtrer og velg produkter

-

Legg produkter til bestilling

-

Registrere direkte på ordre

-

Få kundens signatur umiddelbart

-

Støtter flere språk

-

Behandle og opprette kunder

-

Kundespesifikke priser

-

Send bekreftelser på e-post

App4Sales CMS

On- og offline modus

-

Integrert med ditt ERP-system

-

Registrere kunder

-

Vedlikehold priser i ERP-systemet

-

Registrere nye ordre

-

Lagerstatus på nett

-

Søk i kunderegisteret

-

Kundehistorik

-

Bla i katalogen din

Visningsbok



GPS lokasjon

-

Bruk visningsboken som katalog

-

Lokasjonsbasert arbeidsflyt

-

Koble produkter og produktgrupper

-

Se kunder i nærheten

-

Flere presentasjonsalternativer

-

Få veibeskrivelser

Visualisér produktene dine med en visningsbok
I App4Sales har du muligheten til å bruke en visningsbok som katalog. I visningsboken kan du
koble produktene dine inn i store bilder for å presentere katalogen din på flere måter, og raskt
kunne legge disse til en bestilling. Det er også mulig å navigere mellom bilder for raskt å kunne vise
forskjellige produkter

Katalog, lookbook og bestillingsskjema i ett
Støtt salgsteamet ditt med App4Sales Fashion. Representantene dine bruker B2Bsalgsappen på iPaden, slik at de kan arbeide mer effektivt. App4Sales Fashion forenkler
den administrative håndteringen av salgsprosessen.

Forkort salgssyklusen
Med App4Sales Fashion kan dine selgere ta bestillinger raskt under kundebesøk, på veien eller
på messer. De har tilgang til kundens informasjon slik at de kan informere kundene dine om
riktig lagernivå og priser.
Den omfattende rutenettfunksjonen i appen gjør det enkelt å legge til varer i handlekurven i
forskjellige farger og størrelser. Kunden kan signere bestillingen på iPad umiddelbart. Ordren
vil bli videresendt til ERP-systemet ditt, hvor den kan behandles administrativt. Dette forkorter
salgssyklusen på en effektiv måte.



Alltid tilgang til din digitale katalog
Vis varer, bilder, filtre, lagernivåer og kun-



despesifikke priser.

Spar på prøver
Bruk salgsfremmende bilder i høy kvalitet
for å vise frem produkter og eliminere
behovet for å ta med den fysiske
kolleksjonen.



Ta bestillinger tilkoblet og frakoblet
Selgerne dine kan ta imot bestillinger når



som helst, med eller uten Internettilgang.

Flerspråklig
Bruk App4Sales Fashion til å selge
produkter, på mange forskjellige språk og i
mange ulike valutaer.



Programvare som en tjeneste
App4Sales Fashion kan lisensieres til



Alltid oppdatert
Salgsteamet har tilgang til den nyeste

brukere. Alle data er tilgjengelig 24/7 via

oppdaterte produktinformasjonen,

skytjeneste.

lagernivåer, de nyeste modellene og riktige
priser.

Din bestillings- og katalogapp
Med App4Customers kan dine B2B-kunder logge på nettbutikken din, opprette egne
bestillinger, vise ordrehistorikk og hente kopier av tidligere ordrebekreftelser.
I App4Customers kan du også bruke visningbøker hvor produkter enkelt legges til
bestillinger med et enkelt klikk.
Gjør det enklere for kundene dine å handle hos deg og øk salget ditt!

Private label app
Du kan enkelt tilpasse App4Customers med din
egen logo og firmainformasjon, og sende det inn
til App Store. I tillegg til å være en ordre- og katalogapp, så kan App4Customers fungere som et fantastisk verktøy for markedsføring.

Katalog
-

Bruk visningsbok som katalog

-

Søk i produktkatalogen

-

Filtrer utvalg av produkter

-

Registrer produkter på ordre

-

Støtter flere språk

Bestilling
-

La kundene bestille selv

-

Online- og offline-modus

-

Støtter strekkodeleser

-

Send ordrebekreftelser på e-post

-

Kunder kan se sin egen ordrehistorikk

App4Sales CMS
-

Behandle innloggingsdetaljer

-

Overvåk salgsaktiviteten din

-

Integrert med ditt ERP-system

-

Vedlikeholde bilder og lookbooks

Din B2B Salgsportal
Portal4Sales er et kraftig plug & play-produkt for B2B-bedrifter. Portal4Sales lar
kundene dine enkelt legge inn bestillinger, vise produktkatalogen
i sanntid og gir tilgang til ordreinformasjon.

Integrert med ditt ERP-system

App4Sales CMS

-

Vedlikeholde kundeinformasjon og bestillinger

-

SAAS (Software as a Service)

-

Synliggjøre lagerbeholdning

-

Integrert med ERP-systemet ditt

-

Filtrering av produkter

-

Støtter flere språk

Registrere ordre

Responsivt design

-

Vis og bestill produkter

-

Tilpasset og datamaskin

-

Avansert ordrebehandling

-

Én enkelt nnettbrettettside for alle typer enheter

-

Elektronisk ordrebekreftelse

-

Logg inn hvor som helst, når som helst

Mobil tilgjengelighet
Kundene dine kan logge seg på Portal4Sales og selv bestille produkter gjennom
visningsbok eller produktkatalog. Brukervennlig design og vedlikehold gjør
Portal4Sales veldig enkelt å ta i bruk.
En ukomplisert B2B-nettbutikk med en rask og funksjonsrik salgsportal lar kunder
selv kan bestille produkter via både mobil, nettbrett og datamaskin.

Integrert med ditt eget ERP-system
Portal4Sales er en del av App4Sales-plattformen som allerede har integrasjon mot 20 ulike ERPsystemer. Fordelen med dette er at CMS (Content Management System) kobles direkte mot ERPsystemet og blir tilgjengelig i alle App4Sales-produktene.

Nummeret 1 forretningsorientert nettbutikk
Portal4Sales Pro er en brukervennlig nettbutikk som gjør det mulig for B2B-kundene
dine å legge inn bestillingene sine når som helst. Forvandle bedriften din til en raskt
voksende flerkanalsoperasjon og realiser vekst, øk inntektene og reduser muligheter
for feil.



Tilpasning
Med malredigerings- og



Oversikt over lagerbeholdningen
Vis ditt gjeldende lager. Godta

rutenettfunksjonaliteten kan du lage

forhåndsbestillinger, lagerordrer, restordrer og

ditt eget utseende og i samsvar med

«aldri utsolgt»-ordrer.

merkevaren din.



Priser
Tilby kundene spesifikke priser,
kredittgrenser og betalingsbetingelser.



Kundespesifikk
Kundene har sitt personlige kontrollpanel
og produktkataloger. Du avgjør hvilket
innhold som er tilgjengelig for hver kunde.

Portal4Sales Pro støtter nettbutikker, in-house salg, distributører, produsenter, lokale butikker
og kanalpartnere, alt fra én enkelt plattform. Portal4Sales Pro driver en B2B e-handelsplattform i
bedriftsklassen, og tilbyr en kjøpsopplevelse like informativ som enhver B2C-nettbutikk.
Med Portal4Sales Pro har B2B-kundene dine meget god oversikt over lagernivåene dine, egen
bestillingshistorikk, og kan laste ned alt som kan være til nytte innen din merkevare.

Øk nettsalget ditt
Den brukervennlige utformingen av B2B-nettbutikken gjør det enkelt for kundene å finne de ønskede varene
ved hjelp av de omfattende filteralternativene. Du kan opprette egendefinerte filtre basert på produkt, gruppe,
farge, kategori og prisklasse.
Takket være forbindelsen med ERP-systemet ditt, har kundene tilgang til sine kundespesifikke priser,
fakturadetaljer og leveringsnotater, og kan laste ned EAN-koder og reklamemateriale.

Forbedre merkevarebyggingen din
Ta merkevarebyggingen din til neste nivå. Du kan enkelt bestemme nettbutikkens utseende til å være i
samsvar med din merkevarebygging og utforme dine egne sider, lookbook eller ‘kjøp-utseendet’-sider.
Det brukervennlige grensesnittet gjør at du selv enkelt kan legge til informasjon, markedsføringsmateriell eller
andre dokumenter. Kundene dine kan når som helst laste ned informasjon eller markedsføringsmateriell, noe
som forenkler kommunikasjonen med kundene dine.

Administrer produktinformasjon effektivt
App4Sales PIM samler inn all relevant informasjon om produktene dine, administrert
av ulike avdelinger. Resultatet er en enkelt kilde med den mest komplette og nyeste
informasjonen på en rekke språk for alle dine markeder.
Med App4Sales PIM kan ulike avdelinger, for eksempel Design, Produktadministrasjon, Innkjøp, Markedsføring, Salg og Distribusjon bidra til deling av produktinformasjon. Dette sikrer konsistent informasjon på
tvers av alle relevante kanaler. Lag en rikere produktopplevelse i alle kanaler, noe som resulterer i høyere
inntekter og større kundetilfredshet.
App4Sales PIM gjør det enklere å sikre at produktinformasjonen din alltid er oppdatert. Ulike avdelinger
kan endre produktinformasjonen til enhver tid. Alle endringer vil bli overvåket, tidligere versjoner vil bli
lagret og alle vil bli varslet når endringer skjer. Videre sørger chat-funksjoner, logging-aktiviteter og en
RSS-feed for at alle er tilkoblet og reduserer tiden som trengs for å informere hverandre.





Raskere tid til marked
Forkort utviklingssyklusen ved å



Oppretthold kvalitetskontroll
Sørg for konsistent produktinformasjon

dele produktinformasjon på nettet

på tvers av alle relevante kanaler.

Forhindre feil

Fullstendig transparens

Forhindre feil ved å ha én enkelt
datakilde.



Klar kommunikasjon i en
omfattende forsyningskjede.

Integrert med ERP-programvaren din
App4Sales PIM fungerer sømløst sammen med ERP-systemet ditt. PIM-systemet kan brukes som
primærkilden for all informasjon relatert til produktene dine, for eksempel teknisk, logistisk og kommersiell produktinformasjon. Verktøyet kombinerer dette med bilder, videoer, salgsdokumentasjon, teknisk
dokumentasjon og produktmateriell. Informasjon fra ERP-systemet, for eksempel artikkelnumre, priser
eller korte beskrivelser, kan også importeres inn i PIM-systemet.



Én enkelt kilde for alt tilgjengelig innhold, inkludert digitale medier



Administrer ulike oversettelser for å betjene alle markedene dine



Reduser feil ved å ha ett sted for alle tilpasninger



Skap en sterk merkevareopplevelse ved å ha et konsistent utseende på alle kontaktpunkter



Informasjon importert fra ERP-systemet er umiddelbart tilgjengelig for kommersiell bruk



Produktdata vil bli samlet inn på en effektiv måte under primærprosessen

App4Sales er koblet til følgende ERP-systemer:

Business Software

www.

.net

ERP

App4Sales
CMS



App4Sales
PIM

App4Sales er et produkt fra
Optimizers BV
Ampèrestraat 3d
3861 NC Nijkerk
The Netherlands
www.optimizers.nl
+31 (0)33 254 1188

Optimizers Nordic AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Sweden
www.optimizersab.se
+46 (0)46 2868830

