B2B-salgsplatform
Salgsapps, webshopper og PIM-system

Salgs-appen til dine repræsentanter
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 herfor.
Nemt og tidsbesparende.

Katalog



Afgiv ordrer

-

Visning af katalog og lister

-

Avanceret ordrebehandling

-

Søg, sorter, filtrer og vælg varer

-

Tilføj nemt varer til en ordre

-

Oplysninger om lagerbeholdningen i realtid

-

Administrér og registrér kunder

-

Understøtter flere sprog

-

Print og e-mail ordrebekræftelser

-

Kundespecifikke priser

-

Tilføj underskrifter

App4Sales CMS

Online- og offlinemodus

-

Link til dit ERP-system

-

Registrér kunder

-

Brug prislister direkte fra ERP-systemet

-

Opret og gem ordrer

-

Opret lookbooks

-

Gennemse kundeoplysninger

-

Indstil kundefiltre

-

Gennemse dit katalog

Lookbook
-

Brug lookbooken som katalog

-



GPS-sted
-

Lokationsbaseret

Tilknyt dine varer og varegrupper

-

Se kunder i nærheden

Forskellige muligheder for visualisering

-

Rutebeskrivelser

Visualisér dine varer med en lookbook
I App4Sales får du muligheden for at bruge en lookbook. Du kan knytte dine varer til
stemningsbilleder og vise dem på forskellige måder.
På denne måde kombinerer du billeder med varefliser for hurtigt at tilføje disse varer til en ordre.
Du kan også nemt navigere fra det ene billede til det næste for at få vist varer.

App4Sales Fashion

App4Customers

B2B-salgsappen til modebranchen

Ordre- og katalogappen til dine kunder

Øg dit salgsteams succes med App4Sales Fashion. Med iPad-appen kan dine repræsentanter til

Gør det nemt for kunderne at bestille hos dig og øg omsætningen. Dine B2B-kunder bruger

enhver tid få adgang til aktuelle kunde- og produktoplysninger.

App4Customers til at få vist dine produkter, afgive bestillinger og få vist tidligere informationer

Dine repræsentanter anvender App4Sales Fashion som katalog, lookbook og bestillingsformular.
Appen giver adgang til aktuelle lagerbeholdninger, nye marketingmaterialer og digitale
dokumenter som f.eks. fakturaer og ordrehistorik. Kunderne kvitterer for deres bestilling direkte
ved hjælp af iPad. Derefter sendes ordren forsynet med underskrift direkte til dit ERP-system og
kan færdigbehandles administrativt.

som f.eks. ordrer, ordrebekræftelser og fakturaer. Du kan nemt føje varer til en ordre ved at
klikke på dem.

Privat label-app
Med App4Customers får du mulighed for at placere din egen app med dit virksomhedsnavn i Apple
App Store og Google Play Store. Dermed får du ud over B2B-appen også et fantastisk marketingtool.

Takket være den omfattende matrix og muligheder for visualisering er App4Sales Fashion
særdeles velegnet til modebranchen.





Buy-the-Look
Knyt produkter til fotoer, og tilføj
komplette sæt til din indkøbskurv med
ét enkelt klik.
Online og offline
Afgiv ordrer til enhver tid, med eller
uden internetadgang.





Gem prøver
Brug billeder af høj kvalitet til at promote



Katalog
Brug en lookbook som katalog og søg i



Bestilling
Kunder afgiver deres egne bestillinger,

dine produkter.

varer ved hjælp af filtre.

både online og offline.

Flere sprog

App4Sales CMS

Link til dit ERP-systemet

Understøtter flere sprog og valutaer.



Administrér dit kunde-login ved hjælp af
App4Sales CMS og få nøje overblik over
dit salg.



Få altid opdaterede oplysninger takket være
linket til dit ERP-system.

Portal4Sales

Portal4Sales Pro

B2B-salgsportalen

Fleksibel webshop til virksomheder

Portal4Sales er et effektivt plug-&play-produkt til B2B webshopper. Med Portal4Sales giver du

Portal4Sales Pro er en omfattende og brugervenlig webshop, der giver dine kunder mulighed for

kunderne mulighed for meget nemt at afgive ordrer og i realtid at forespørge oplysninger om

at afgive deres ordrer til enhver tid. Integrationen med dit ERP-system sikrer, at kunderne altid

varer og ordrer. Takket være den enkle brug og den lette vedligeholdelse er det meget nemt at

har adgang til en tydelig oversigt over lagerbeholdningen, prisoplysninger og ordrehistorikken.

implementere Portal4Sales. Ingen kompleks B2B-webshop, men en hurtig og god portal, hvor
dine kunder kan afgive bestillinger hos dig på deres smartphone, tablet og desktop-pc.

Forbedr din branding
Du kan nemt bestemme udseendet og temaet af webshoppen til at afstemme med dit mærke og
designe egne sider, lookbook eller by-the-look. Derudover gør du marketingmateriale tilgængeligt
for dine kunder, så de kan downloade til enhver tid. Skab en ensartet brand-oplevelse, og tag din
branding til næste niveau med Portal4Sales Pro.





App4Sales CMS

Link til dit ERP-system

- SAAS (Software As A Service)
- Tilslutning til din backoffice
- Understøtter flere sprog

- Kundeadministration, ordre- og fakturahistorik
- Aktuel lagerstatus
- Anvendelse af filtre

Afgiv ordrer

Fuldstændigt respons

- Se og bestil varer
- Avanceret ordrebehandling
- Send ordrebekræftelser

- Fungerer på smartphone, tablet og desktop-pc
- En hjemmeside til alle enheder
- Login overalt

Tilpasning
Definér din webbutiks udseende og
udstråling, og opret egne sider.

Priser
Tilbyd dine kunder specifikke
priser, kreditbegrænsninger og
betalingsbetingelser.



Lageroversigt
Vis dit aktuelle lager, inklusive den
fremtidige lagerbeholdning.



Kundespecifikt
Giv dine kunder et personligt
dashboard og produktkataloger.

Portal4Sales Pro
Optimér din webshop-konvertering med Portal4Sales Pro
Portal4Sales-platformen tilbyder forskellige muligheder for at optimere din
webshop-konvertering. I Portal4Sales Pro kan du bruge grundlæggende søgeprogrammer,
herunder automatisk korrektion og øjeblikkelig søgning. Det bidrager til at forbedre
kundeoplevelsen og øge salget.
I Portal4Sales Enterprise bruger du det omfattende tool til søgning på sitet og merchandising,
herunder automatisk fuldstændiggørelse af ord og dynamiske omdirigeringer.

Site Search

Merchandising

Portal4Sales
Pro

Portal4Sales
Enterprise

Portal4Sales
Ultimate

Standard

Medium

Recommended

Instant search, search
API, typo tolerance,
synonyms, algorithms
management,
multilingual, search
banners.

Instant search, search
API, typo tolerance,
synonyms, algorithms
management,
multilingual, search
banners, autocomplete,
dynamic redirects.

Instant search, search
API, typo tolerance,
synonyms, algorithms
management, multilingual,
search banners,
autocomplete, dynamic
redirects, content search.



Sorting rule tool, sorting
templates, smart
facets & filters, visual
merchandising, all list
pages.

Sorting rule tool, sorting
templates, smart facets &
filters, visual merchandising,
all list pages, guided selling.

Øg din B2B webshops omsætning
Recommendations





Featured products, upselling
& cross-selling, business
rule tool, manually featured
products.

Vil du øge omsætningen for din B2B webshop? Så er Portal4Sales Ultimate perfekt til dig. Ud
over standard søgning efter websteder og muligheder for merchandising tilbyder Portal4Sales
Ultimate også muligheden for at tilføje udvalgte produkter og et personligt feed til din webshop.
Tænk i den forbindelse på fremhævelse af blikfang og optimal udnyttelse af mer- og krydssalg
baseret på forretningsregler.

PIM4Sales
Administrerer produktinformation effektivt
Optimér administreringen af din produktinformation med PIM4Sales: én central platform
til alle dine produktinformationer, administreret af forskellige afdelinger i din organisation.
Med PIM4Sales skaber du én central ressource til alle tekniske, logistiske og kommercielle
produktoplysninger. Disse oplysninger kan kombineres direkte med relateret indhold som f.eks.
billeder, videoer, salgsdokumentation, teknisk dokumentation og reklamemateriale.
Alle produktinformationer administreres og distribueres fra PIM til de ønskede kanaler. Dette
resulterer i identiske data og en ensartet kundeoplevelse på tværs af alle kanaler. Ved hjælp
af Channel Manager distribuerer du indholdet til over 2.500 prissammenligningswebsteder,
tilsluttede netværk og marketingsteder, herunder Amazon og Bol.com. Du bestemmer selv,
hvilket indhold der deles på hvilken platform.

App4Labels
Nem og hurtig udskrivning af etiketter
Tager det lang tid at udskrive etiketter til varerne i din virksomhed? Optimizers har udviklet
App4Labels for at optimere administrering af dine etiketter. Administrér etiketter centralt, spar
tid, og udskriv etiketterne overalt.
Med App4labels kan du udskrive etiketter hvor som helst, f.eks. på messer eller hos kunder,
ved hjælp af en bluetooth-printer. Søg nemt varer i din administration, vælg de varer, du vil
udskrive etiketter til, og udskriv dem med blot ét tryk på en knap. Gem varerne på en praktisk
liste, og udskriv etiketterne for denne liste på én gang. Med valgmuligheden Label Designer kan
du gemme forskellige design. Takket være de forskellige layout er det nemt at oprette etiketter
til f.eks. et udstillingslokale, en messe eller et lager. Dataene for etiketterne leveres baseret på
varedata fra App4Sales-platformen.

App4Sales linkes til følgende ERP-systemer:

Og mange flere...

www.appforsales.com

ERP

App4Sales
CMS

App4Sales er et produkt fra:
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