Säljappar

Säljappen för dina säljare och representanter
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.



Katalog

Lägg order

-

Katalog- och listvy

-

Avancerad orderhantering

-

Sök, sortera, filtrera och välj artiklar

-

Lägg till artiklar till en order

-

Lägg till artiklar till en order

-

Lägg till underskrifter

-

Stöd för flera språk

-

Hantera och registrera kunder

-

Kundspecifika priser

-

Skriv ut och mejla orderbekräftelse

App4Sales CMS

Online- och offline-läge

-

Integrerad med ditt affärssystem

-

Registrera kunder

-

Använder prislistor från ditt affärssystem

-

Skapa och spara order

-

Lagerinformation online

-

Bläddra bland kunder

-

Kundhistorik

-

Bläddra i katalogen

Lookbook



GPS-position

-

Lookbook som katalog

-

Platsbaserad

-

Länka artiklar

-

Se kunder i närheten

-

Olika visningsalternativ

-

Vägbeskrivningar

Visa artiklar med en lookbook
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.

katalog, lookbook och orderformulär i ett
Ge stöd till ert försäljningsteam med App4Sales Fashion. Era representanter använder
B2B appen på deras Ipad, så att de kan arbeta mer effektivt. App4Sales Fashion
underlättar den administrativa hanteringen av er försäljningsprocess.

Snabba upp säljcykeln
Med App4Sales Fashion tar era säljare beställningar snabbt under kundbesök, på resan eller
på mässor. De har tillgång till relevant kundkonto information och kan informera på plats om
korrekta lagernivåer och priser.
Den omfattande produkt variantmatris funktionen gör det enkelt att lägga till varor med
kombinationer av olika färger och storlekar i er varukorg. Era kunder kan skriva under
beställningen omedelbart i iPaden. Beställningen kommer att skickas över automatiskt till
ert affärssystem där det hanteras i enlighet med er vanliga orderhanteringsprocess. Detta
snabbar upp er säljcykel.



Alltid tillgång till er produktkatalog
Visa artiklar, bilder, filter, lagernivåer och



kundspecifika priser.

Spara pengar på produktprover
Använd högkvalitativa kampanjbilder för att
visa upp era produkter och minska behovet
av uppvisning av fysiska kollektioner.



Registrera order online och offline
Era säljare kan ta order när som helst, med



eller utan internetuppkoppling.



Mjukvara som tjänst
App4Sales Fashion erbjuds som abonne-

Flerspråkigt
Använd App4Sales Fashion för att sälja era
produkter i olika länder med olika valutor.



Alltid uppdaterad
Ert säljteam har tillgång till den senaste

mang och all data är tillgänglig 24/7 via

produktinformationen, lagernivåer, nyaste

molntjänsten.

modellerna och rätta priser.

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!

Private label-app möjlig
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.

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

App4Sales CMS
-

Hantera din kundinloggning

-

Övervaka försäljning

-

Integrerad med ditt affärssystem

-

Hantera dina bilder och din lookbook

B2B Sales Portal
Portal4Sales är en kraftfull plug and play-produkt för B2Borienterade företag. Med Portal4Sales ger du kunder
möjligheten att mycket enkelt lägga order och begära artikel- och
orderinformation i realtid.

Länk till ditt affärssystem

App4Sales CMS

-

Kundhantering, order- och fakturahistorik

-

SAAS (Software As A Service)

-

Aktuell lagerstatus

-

Anslutning till ditt backoffice

-

Tillämpa filter

-

Stöd för flera språk

Lägg order

Helt anpassbar

-

Se artiklar i katalog och beställ

-

-

Avancerad orderhantering

-

Skicka orderbekräftelse

Fungerar på smart telefon, pekplatta
och stationär dator

-

En webbplats för alla enheter

-

Logga in överallt

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.

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.

Ert förstahandsval av B2B-webbshop
Portal4Sales Pro är en användarvänlig webbshop som låter era B2B kunder lägga
order själv när som helst. Förvandla ert företag till en snabbt växande flerkanalig
organisation och upplev tillväxt, ökade intäkter och färre misstag.



Anpassning
Mallredigeraren och produkt



variantmatrisen tillåter er att skapa ert

Lageröversikt
Visa ditt nuvarande lager. Ta emot (pre) order
för säsongvaror och ordinarie sortiment.

eget utseende och känsla.



Prissättning
Erbjud era kunder specifika priser,
kreditgränser och betalningsvillkor.



Kundspecifikt
Kunder har sin personliga kontrollpanel
och produktkataloger. Ni bestämmer vilket
innehåll som är tillgängligt för varje kund.

Portal4Sales Pro stödjer webbshops, in-house sales, distributörer, tillverkare, lokala butiker samt
agenter och representanter : allt i en plattform. Portal4Sales Pro är en B2B e-handelsplattform i och
erbjuder en shoppingupplevelse som är jämförbar med de bästa marknadsledande B2C-webbshops.
Med Portal4Sales Pro kommer era B2B kunder ha en tydlig översikt över era lagernivåer, deras orderhistorik och har möjlighet att ladda ned all artikeldata samt media som kan vara till nytta inom
hantering av ert varumärke.

Öka er online försäljning
Den användarvänliga designen av B2B-webshoppen gör att era kunder enkelt kan hitta önskade artiklar genom att använda de omfattande filteralternativen. Ni kan skapa särskilda filter baserat på produkt, grupp, färg,
kategori och prisklass.
Tack vare kopplingen till ert affärssystem, får era kunder tillgång till sina kundspecifika priser, fakturauppgifter
och följesedlar och kan de ladda ner EAN-koder samt marknadsföringsmaterial.

Förbättra ert varumärke
Ta ert varumärke till nästa nivå. Ni kan enkelt avgöra utseendet och känslan av er webbshop så att den
stämmer överens med varumärket och designa era egna sidor, lookbooks och ”Buy the look” sidor.
Det användarvänliga gränssnittet tillåter er att enkelt lägga till information, marknadsföringsmaterial eller
andra dokument på egen hand. Era kunder kan när som helst ladda ner all tillgänglig information eller
marknadsföringsmaterial, vilket förenklar kommunikationen med era kunder.

Hantera produktinformation effektivt
App4Sales PIM samlar all relevant information om era produkter, som hanteras av olika
avdelningar. Resultatet är en enda källa med den mest kompletta och senaste informationen på flertalet språk, för alla era marknader.
Med App4Sales PIM kan olika avdelningar så som design, produkthantering, inköp, marknadsföring, försäljning och distribution, bidra till delningen av produktinformation. Detta säkerställer sammanhållning
av information över alla relevanta kanaler. Skapa en rikare produktupplevelse inom alla kanaler, vilket
resulterar i högre intäkter och förbättrad kundnöjdhet.
App4Sales PIM gör det lättare att säkerställa att er produktinformation alltid är uppdaterad. Olika avdelningar kan när som helst ändra produktinformation. Alla ändringar kommer att registreras, tidigare
versioner kommer att sparas och alla involverade kommer att meddelas när ändringarna genomförs.
Dessutom håller chattfunktioner, loggningsaktiviteter och ett RSS-flöde alla uppdaterade, vilket minskar
den tid som krävs för att informera varandra.





Snabbare
produktlanseringar



Organisera kvalitetskontroll
Säkerställ strukturen av produkt-

Förkorta utvecklingscykeln genom

information över alla relevanta

att dela produktinformation online.

kanaler.

Förhindra misstag

Fullständig öppenhet

Förhindra misstag genom att
endast använda en datakälla.



Tydlig kommunikation inom hela
leveranskedjan.

Integrerat med ert affärssystem
App4Sales PIM fungerar tillsammans med ditt affärssystem. PIM-systemet kan användas som den
främsta källan för all information relaterad till era produkter såsom teknisk, logistisk och kommersiell
produktinformation. App4Sales PIM kombinerar detta med bilder, videos, försäljningsdokumentation,
teknisk dokumentation och produktmaterial. Information från ert affärssystem, såsom artikelnummer,
priser eller korta benämningar kan också importeras till PIM-systemet.



En enda källa för allt tillgängligt innehåll inklusive digitala medier



Hantera olika översättningar för att kunna vara aktiv på alla era marknader



Minska misstagen genom att ha endast en plattform för att förädla produktdata



Skapa en stark varumärkesupplevelse genom att ha ett konsekvent utseende vid alla kontaktmoment



Information som importeras från ditt ERP-system är omedelbart tillgänglig för kommersiellt bruk



Produktdata samlas in på ett effektivt sätt under den primära processen

App4Sales stöder bland annat följande affärssystem:

Business Software

www.

ERP

.net

App4Sales
CMS



App4Sales
PIM
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