
De verkoop apps van





Dé verkoop app voor uw vertegenwoordigers

Catalogus

Catalogus en lijstweergave

Zoek, sorteer, filter en selecteer artikelen

Voeg artikelen toe aan een order

Ondersteunt meerdere talen

Klantspecifieke prijzen

App4Sales CMS

Geïntegreerd met uw ERP

Gebruikt prijslijsten vanuit uw ERP

Online voorraadinformatie 

Historische klantinformatie

Orders plaatsen

Geavanceerde orderverwerking

Voeg artikelen toe aan een order

Voeg handtekeningen toe

Beheer en registreer klanten

Print en e-mail orderbevestiging

On- en offline modus

Registreer klanten 

Maak en bewaar orders

Blader door uw klanten

Blader door uw catalogus

GPS locatie

Locatie gebaseerd

Bekijk nabijgelegen klanten

Routebeschrijvingen
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Lookbook

Lookbook als catalogus

Koppel uw artikelen en artikelgroepen

Verschillende visualisatiemogelijkheden



Met de mobiele sales applicatie is het eenvoudig uw gehele digitale catalogus in te zien, nieuwe klanten 

te registreren, artikelen aan een order toe te voegen en klanten direct via de iPad te laten tekenen. 

Gemakkelijk en tijdbesparend.



Binnen App4Sales heeft u de mogelijkheid een lookbook te gebruiken. U kunt daarbij  uw artikelen 

aan de sfeerafbeeldingen koppelen en op verschillende manieren tonen. 

Combineer afbeeldingen met artikel tegels om deze artikelen snel aan een order toe te voegen. 

Ook is het mogelijk om van afbeelding naar afbeelding te navigeren om snel verschillende artikelen 

te bekijken.

Visualiseer uw artikelen met een lookbook 



Uw catalogus, lookbook en orderformulier in één  
 
Ondersteun uw salesteam met App4Sales Fashion. Met de iPad app hebben uw

vertegenwoordigers toegang tot actuele klant- en productinformatie.

Verkort uw sales cycle 

Uw vertegenwoordigers gebruiken App4Sales Fashion tijdens beurzen en klantbezoeken. 
De app bevat de nieuwste marketingmaterialen, toegang tot actuele voorraadstanden en 
digitale documentatie zoals facturen en ordergeschiedenis. Klanten tekenen direct voor 
hun order via de iPad. De getekende order wordt doorgestuurd naar uw ERP-systeem en 
kan direct administratief worden afgehandeld.
Met App4Sales Fashion werkt uw salesteam efficiënter en wordt de administratieve 
afhandeling van orders in hoge mate vereenvoudigd en uw verkoop geoptimaliseerd. 



Digitale catalogusDigitale catalogus
Altijd toegang tot artikelen, Altijd toegang tot artikelen, 

voorraadstanden en klantspecifieke prijzen. voorraadstanden en klantspecifieke prijzen. 

Altijd up-to-dateAltijd up-to-date
Toegang tot de meest recente Toegang tot de meest recente 

productinformatie. productinformatie. 

MeertaligMeertalig
Geschikt voor al uw markten,Geschikt voor al uw markten,

ondersteunt verschillende talen en valuta’s.ondersteunt verschillende talen en valuta’s.

Online & OfflineOnline & Offline
Vertegenwoordigers kunnenVertegenwoordigers kunnen

op ieder moment orders plaatsen, met ofop ieder moment orders plaatsen, met of

zonder internetverbinding.zonder internetverbinding.

Bespaar op samplesBespaar op samples
Gebruik promotionele afbeeldingen vanGebruik promotionele afbeeldingen van

hoge kwaliteit om uw producten onder de hoge kwaliteit om uw producten onder de 

aandacht te brengen.aandacht te brengen.

Software as a serviceSoftware as a service
Alle data is 24/7 beschikbaar via de cloud.Alle data is 24/7 beschikbaar via de cloud.





 







Uw order en catalogus app
App4Customers geeft u aan uw B2B klanten om bestellingen bij u te plaatsen en historische 

informatie te bekijken zoals orders, orderbevestigingen en facturen. 

In App4Customers kunt u gebruik maken van een lookbook in uw catalogus. Artikelen kunnen 

eenvoudig worden toegevoegd aan bestellingen door er simpelweg op te klikken. 

Maak het voor klanten eenvoudiger om bij u te bestellen en verhoog uw omzet!



Catalogus
Gebruik een lookbook als catalogus

Zoek door artikelen

Filter artikelen in de catalogus

Voeg artikelen toe aan een order

Ondersteunt meerdere talen

Bestellen
Klanten plaatsen eigen bestellingen

Online en offline modus

Gebruik een scanner voor barcodes

Print en email de orderbevestiging

Eigen historische gegevens inzien

Private label app mogelijk 
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App4Sales CMS
Beheer uw klantenlogin

Monitor uw verkopen

Geïntegreerd met uw ERP software

Beheer uw afbeeldingen en lookbook
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Met App4Customers heeft u de mogelijkheid uw 

eigen app, onder uw bedrijfsnaam, in de App Store 

te plaatsen. Hiermee krijgt u naast een B2B app 

ook een geweldige marketing tool in handen.



Dé B2B Sales Portal
Portal4Sales is een krachtig plug-and-play product voor  

B2B-georiënteerde bedrijven. Met Portal4Sales geeft u klanten de 

mogelijkheid om zeer eenvoudig orders te plaatsen en real-time 

artikel- en orderinformatie op te vragen. 

Koppeling met uw ERP

Klantbeheer, order- en factuurhistorie

Actuele voorraadstatus

Filters toepassen

App4Sales CMS

SAAS (Software As A Service)

Aansluiting op uw backoffice

Ondersteunt meerdere talen

Volledig responsive

Werkt op smartphone, tablet en desktop

Eén website voor alle apparaten 

Overal online inloggen

Orders plaatsen

Artikelen bekijken en bestellen

Geavanceerde orderverwerking

Orderbevestiging sturen
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Verbonden aan uw bedrijfssoftware
Portal4Sales werkt op basis van het App4Sales platform, dat inmiddels aan meer dan 20 software 

systemen is gekoppeld. Het voordeel van dit Content Management Systeem (CMS) is dat alle App4Sales 

apps kunnen worden gebruikt met een verbinding naar uw eigen bedrijfssoftware.

Mobiel gebruik
Met Portal4Sales kunnen uw klanten inloggen en via een lookbook of catalogus artikelen bekijken met 

hun eigen gegevens om deze vervolgens bij u te bestellen. 

Door het gebruiksgemak en het simpele onderhoud is Portal4Sales zeer eenvoudig uit te rollen. 

Geen complexe B2B webshop maar een snelle en goede portal waar uw klanten op hun mobiel, tablet 

en desktop bestellingen bij u kunnen plaatsen.



Flexibele zakelijke webshop 
Portal4Sales Pro is een gebruiksvriendelijke webshop

waarmee klanten op ieder moment orders kunnen plaatsen. 

Customization

Bepaal de look & feel van uw webshop 

met de template editor en creëer uw 

eigen pagina’s.

Voorraadoverzicht

Toon actuele voorraadstanden, 

inclusief future stock.

Klantspecifiek 

Voorzie klanten van een persoonlijk 

dashboard en productcatalogus. 

Prijsstelling

Bied klanten specifieke 

prijzen, kredietlimieten en 

betalingsvoorwaarden aan.











Verhoog uw online verkoop
Portal4Sales Pro is een gebruiksvriendelijke webshop waarmee klanten op ieder moment orders kunnen 

plaatsen. Transformeer uw bedrijf naar een snelgroeiende multi-channel organisatie en realiseer groei, 

verhoog de omzet en verminder fouten.

Portal4Sales Pro ondersteunt webshops, inhouse sales, distributie, fabrikanten, lokale winkels  

en channelpartners, alles in één platform. Portal4Sales Pro biedt een e-commerceplatform

dat een winkelervaring biedt die even informatief is als elke B2C-webshop.

Dankzij de integratie met uw ERP-systeem, hebben klanten altijd toegang tot een

duidelijk overzicht van voorraadstanden, prijsinformatie en bestelgeschiedenis.

Verbeter uw branding
Bepaal eenvoudig de look & feel van de webshop, designpagina’s, lookbooks en buy-the-look pagina’s. 

Stel daarnaast marketingmateriaal beschikbaar voor klanten, welke zij op ieder moment kunnen downloaden. 

Creëer een consistente merkbeleving en til branding naar een hoger niveau met Portal4Sales Pro. Stel 

marketingmateriaal beschikbaar voor klanten, welke zij op ieder moment kunnen downloaden.



Met App4Sales PIM creëer je één centrale bron voor alle technische, logistieke en commerciële

productinformatie. Deze informatie kan direct worden gecombineerd met gerelateerde content zoals

afbeeldingen, video’s, sales documentatie, technische documentatie en promotiematerialen.

Efficiënt Product Informatie Management

Optimaliseer uw productinformatie management met App4Sales PIM, één centraal

platform voor alle productinformatie beheerd door verschillende afdelingen binnen uw

organisatie.

Alle productinformatie wordt vanuit PIM beheerd en gedistribueerd naar de gewenste kanalen.

Wat resulteert in identieke data en een gelijke klantbeleving via alle kanalen.

Versnel de time-to-market

Verkort de ontwikkelingscyclus

door productinformatie online te 

delen.

Eenvoudig communiceren

Duidelijke communicatie via één

platform binnen de supply chain.

Kwaliteitscheck

Behoud kwaliteit door identieke

productinformatie voor alle

kanalen.

Verminder fouten

Beheer alle productinformatie

vanuit één systeem en voorkom

fouten.











Gekoppeld met uw ERP-systeem
Koppel App4Sales PIM met een ERP-systeem en verrijk data uit het ERP-systeem voor verschillende

kanalen via PIM. In het ERP-systeem beheert u productdata als artikelnummers en prijzen. Deze

productdata kan direct worden geïmporteerd in PIM, waarna in PIM aanvullende productdata kan

worden toegevoegd. Na het aanvullen van data, kan deze informatie naar het gewenste kanaal worden

gecommuniceerd. Door het direct importeren van deze data uit het ERP-systeem worden fouten

voorkomen en is dubbel invoerwerk niet langer nodig.

    Eén enkele bron voor alle beschikbare inhoud, inclusief digitale media

    Beheer verschillende vertalingen om al uw markten te bedienen

    Verminder fouten door voor alle aanpassingen één locatie te hebben

    Creëer een sterke merkbeleving door op alle contactpunten een consistente uitstraling te hebben

    Informatie geïmporteerd uit uw ERP-systeem is direct beschikbaar voor commercieel gebruik

    Productgegevens worden tijdens het primaire proces op een efficiënte manier verzameld

 



App4Sales is een product van

ERP App4Sales
CMS

App4Sales is gekoppeld aan o.a. de volgende ERP-systemen:

www.                   .net

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)

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

PIM

�
App4Sales

Business Software


