B2B sales platform
Sales apps, webshops & PIM systeem

De verkoop app voor uw vertegenwoordigers
Met de mobiele sales applicatie kunt u eenvoudig uw gehele digitale catalogus inzien,
nieuwe klanten registreren, artikelen aan een order toevoegen en klanten direct laten
tekenen. Gemakkelijk en tijdbesparend.

Catalogus



Orders plaatsen

-

Catalogus en lijstweergave

-

Geavanceerde orderverwerking

-

Zoek, sorteer, filter en selecteer artikelen

-

Voeg artikelen eenvoudig toe

-

Realtime voorraadinformatie

-

Beheer en registreer klanten

-

Ondersteunt meerdere talen

-

Print en e-mail orderbevestigingen

-

Klantspecifieke prijzen

-

Voeg handtekeningen toe

App4Sales CMS

On- en offline modus

-

Gekoppeld met het ERP

-

Registreer klanten

-

Gebruik prijslijsten vanuit het ERP

-

Creëer en bewaar orders

-

Creëer lookbooks

-

Bekijk klantinformatie

-

Stel klantfilters in

-

Blader door de catalogus

Lookbook
-

Gebruik het lookbook als catalogus

-



GPS locatie
-

Locatie gebaseerd

Koppel uw artikelen en artikelgroepen

-

Bekijk nabijgelegen klanten

Diverse visualisatiemogelijkheden

-

Routebeschrijvingen

Visualiseer uw artikelen met een lookbook
Binnen App4Sales heeft u de mogelijkheid een lookbook te gebruiken. U kunt uw artikelen aan
sfeerafbeeldingen koppelen en op verschillende manieren tonen.
Zo combineert u afbeeldingen met artikeltegels om deze artikelen snel aan een order toe te
voegen. Tevens navigeert u eenvoudig van afbeelding naar afbeelding om artikelen te bekijken.

App4Sales Fashion

App4Customers

De B2B sales app voor de fashion branche

De order en catalogus app voor uw klanten

Vergroot het succes van uw salesteam met App4Sales Fashion. Met de iPad app hebben uw

Maak het voor klanten eenvoudig om bij u te bestellen en verhoog uw omzet.

vertegenwoordigers op ieder moment toegang tot actuele klant- en productinformatie.

Uw B2B klanten gebruiken App4Customers om uw producten te bekijken, orders te plaatsen en

Uw vertegenwoordigers gebruiken App4Sales Fashion als catalogus, lookbook en orderformulier.
De app geeft toegang tot actuele voorraadstanden, nieuwe marketing materialen en digitale
documenten zoals facturen en ordergeschiedenis. Klanten tekenen direct voor hun order via de
iPad. Waarna de getekende order direct wordt verstuurd naar uw ERP-systeem en administratief
kan worden afgehandeld.

historische informatie zoals orders, orderbevestigingen en facturen in te zien. Artikelen voegt u
eenvoudig toe aan een order door er op te klikken.

Private label app
Met App4Customers heeft u de mogelijkheid uw eigen app, onder uw bedrijfsnaam, in de Apple
App store en Google Play Store te plaatsen. Hiermee krijgt u naast een B2B app ook een geweldige

Dankzij de uitgebreide matrix en visualisatie opties is App4Sales Fashion uitermate geschikt voor

marketingtool in handen.

de fashionbranche.





Buy-the-Look
Koppel producten aan foto’s en voeg



Bespaar op samples
Gebruik afbeeldingen van hoge kwaliteit



Catalogus
Gebruik een lookbook als catalogus en



Bestellen
Klanten plaatsen zelf bestellingen, zowel

complete sets met één klik toe aan uw
winkelmandje.

om uw producten te promoten.

zoek artikelen met behulp van filters.

online als offline.

Online & Offline
Plaats orders op ieder moment, met en
zonder internetverbinding.

Meertalig
Ondersteunt verschillende talen en
valuta’s.

App4Sales CMS

ERP-koppeling





Beheer uw klantenlogin met het App4Sales
CMS en monitor nauwkeurig uw verkopen.



Altijd up-to-date informatie dankzij de
koppeling met uw ERP-systeem.

Portal4Sales

Portal4Sales Pro

De B2B Sales Portal

Flexibele zakelijke webshop

Portal4Sales is een krachtige plug-and-play B2B webshop. Met Portal4Sales geeft u uw klanten

Portal4Sales Pro is een uitgebreide en gebruiksvriendelijke webshop waar uw klanten op

de mogelijkheid om zeer eenvoudig orders te plaatsen en real-time artikel- en orderinformatie

ieder moment orders kunnen plaatsen. Dankzij de integratie met uw ERP-systeem hebben

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

klanten altijd toegang tot een duidelijk overzicht van voorraadstanden, prijsinformatie en

rollen. Geen complexe B2B webshop, maar een snelle en goede portal waarmee uw klanten via

bestelgeschiedenis.

hun smartphone, tablet en desktop bestellingen bij u kunnen plaatsen.

Verbeter uw branding
Bepaal eenvoudig de look & feel van de webshop door zelf pagina’s, lookbooks en buy-the-look
pagina’s te ontwerpen. Daarnaast stelt u marketing materiaal beschikbaar voor uw klanten,
welke zij op ieder moment kunnen downloaden. Creëer een consistente merkbeleving en til uw
branding naar een hoger niveau met Portal4Sales Pro.





Koppeling met uw ERP

App4Sales CMS

- Klantbeheer, order- en factuurhistorie
- Actuele voorraadstatus
- Filters toepassen

- SAAS (Software As A Service)
- Aansluiting op uw backoffice
- Ondersteunt meerdere talen

Orders plaatsen

Volledig responsive

- Artikelen bekijken en bestellen
- Geavanceerde orderverwerking
- Orderbevestiging sturen

- Werkt op smartphone, tablet en desktop
- Eén website voor alle apparaten
- Overal online inloggen

Customization
Bepaal de look & feel van uw webshop
en creëer uw eigen pagina’s.

Prijsstelling
Bied klanten specifieke
prijzen, kredietlimieten en
betalingsvoorwaarden aan.



Voorraadoverzicht
Toon actuele voorraadstanden,
inclusief future stock.



Klantspecifiek
Voorzie klanten van een persoonlijk
dashboard en productcatalogus.

Portal4Sales Pro
Optimaliseer uw webshop conversie met Tweakwise
Het Portal4Sales platform biedt diverse opties om uw webshop conversie te optimaliseren met
Tweakwise. Binnen de Portal4Sales Pro kunt u gebruik maken van de basis search toepassingen
waaronder autocorrectie en instant search. Dit draagt bij aan een verbeterde klantervaring en
meer verkopen.
Bij de Portal4Sales Enterprise maakt u gebruik van de uitgebreide Site Search en Merchandising
tooling, waaronder autocomplete van woorden en dynamische redirects.

Portal4Sales
Pro
Standard
Site Search

Merchandising

Instant search, search
API, typfout tolerantie,
synoniemen, beheer
algoritmes, meertalig,
search banners.



Portal4Sales
Enterprise
Medium

Portal4Sales
Ultimate
Recommended

Instant search, search
API, typfout tolerantie,
synoniemen, beheer
algoritmes, meertalig,
search banners,
autocomplete,
dynamische redirects.

Instant search, search
API, typfout tolerantie,
synoniemen, beheer
algoritmes, meertalig, search
banners, autocomplete,
dynamische redirects,
content search.

Sorteerregel tool,
sorteertemplates, slimme
facetten & filters, visual
merchandising, alle
lijstpagina’s.

Sorteerregel tool,
sorteertemplates, slimme
facetten & filters, visual
merchandising, alle
lijstpagina’s, guided selling.

Verhoog de omzet van uw B2B webshop
Recommendations





Uitgelichte producten,
up- & cross-selling,
business rule tool,
handmatig uitgelichte
producten.

Wilt u de omzet binnen uw B2B webshop verhogen? Dan is de Portal4Sales Ultimate uitermate
geschikt, dit type biedt naast de standaard Site Search en Merchandising opties ook de
mogelijkheid om uitgelichte producten en persoonlijke feed toe te voegen aan uw webshop.
Denk hierbij aan het uitlichten van eyecatchers en het optimaal benutten van up- en cross-sell op
basis van business rules.
Kijk op Tweakwise.com voor alle details en functionaliteiten.

PIM4Sales
Efficiënt product informatie management
Optimaliseer uw product informatie management met PIM4Sales: één centraal platform voor alle
productinformatie beheerd door verschillende afdelingen binnen uw organisatie.
Met PIM4Sales creëert u 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.
Alle productinformatie wordt vanuit PIM beheerd en gedistribueerd naar de gewenste kanalen.
Dit resulteert in identieke data en een gelijke klantbeleving via alle kanalen. Met behulp van
de Channel Manager verspreidt u de content naar meer dan 2.500 prijsvergelijkingswebsites,
aangesloten netwerken en marktplaatsen waaronder Amazon en Bol.com. U bepaalt zelf welke
content op welk platform wordt gedeeld.

App4Labels
Eenvoudig en snel labels printen
Kost het binnen uw organisatie veel tijd om labels af te drukken voor uw artikelen? Optimizers
heeft App4Labels ontwikkeld om uw label management te optimaliseren. Beheer labels centraal,
bespaar tijd en druk uw labels overal af.
Met App4Labels kunt u met een bluetooth-printer op elke gewenste locatie zoals op een beurs
of bij een klant labels printen. Zoek eenvoudig artikelen op uit uw administratie, selecteer de
artikelen waarvoor u labels wilt printen en print deze met een simpele druk op de knop. Sla
artikelen op in een praktische lijst en print de labels voor deze lijst in één keer uit.
Met de optie Label Designer kunt u verschillende ontwerpen opslaan. Door de verschillende layouts maakt u eenvoudig labels voor bijvoorbeeld een showroom, beurs of een magazijn. De data
voor de labels wordt geleverd op basis van de artikeldata uit het App4Sales platform.

App4Sales wordt gekoppeld aan de volgende ERP-systemen:

En meer...

www.appforsales.com

ERP

App4Sales
CMS

App4Sales is een product van:

Optimizers B.V.
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3861 NC Nijkerk
The Netherlands
T +31 (0)33 254 1188
info@optimizers.nl

App4Sales Inc.
228 East 45th Street, 9E
New York, NY 10017
United States
T +1 (646) 889 2495
sales@appforsales.com

Optimizers Nordic AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Sweden
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