B2B-salgsplattform
Salgsapper, nettbutikker og PIM-system

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

Katalog



Registrere ordrer

-

Katalog- og listevisning

-

Avansert ordrebehandling

-

Søk, sorter, filtrer og velg artikler

-

Legg til artikler enkelt

-

Lagerinformasjon i sanntid

-

Behandle og opprette kunder

-

Støtter flere språk

-

Send ordrebekreftelse på e-post

-

Kundespesifikke priser

-

Legg til underskrifter

App4Sales CMS

On- og offline-modus

-

Integrert med ERP

-

Registrere kunder

-

Bruk prisliste fra ERP

-

Opprette og lagre ordrer

-

Opprett visningsbok

-

Vis kundeinformasjon

-

Still inn kundefilter

-

Bla i katalogen

Visningsbok
-

Bruk visningbok som katalog

-



GPS-lokasjon
-

Lokasjonsbasert

Koble artikler og artikkelgrupper

-

Vis kunder i nærheten

Flere presentasjonsalternativer

-

Rutebeskrivelser

Vis frem artiklene dine i en visningsbok
I App4Sales har du muligheten til å bruke en visningsbok. Du kan koble artiklene dine til
stemningsbilder og vise dem på forskjellige måter.
Du kan for eksempel kombinere bilder med artikkelfliser, som gjør det enkelt å legge til artikelene
i en ordre. Det er også veldig enkelt å bla gjennom bilder og slik vise de forskjellige artiklene dine.

App4Sales Fashion

App4Customers

B2B-salgsappen for moteindustrien

Ordre- og katalogappen for kundene dine

Øk suksessen til salgsteamet ditt med App4Sales Fashion. Med iPad-appen har representantene

Gjør det enkelt for kundene dine å handle hos deg, og øker salget ditt. Dine B2B-kunder bruker

dine tilgang til oppdatert kunde- og produktinformasjon til enhver tid.

App4Customers til å vise produktene dine, opprette egne ordrer, se ordrehistorikk, samt hente

Representantene dine bruker App4Sales Fashion både som katalog, visningsbok og
bestillingsskjema. Appen gir tilgang til oppdatert lagerbeholdning, nytt markedsføringsmateriale
og digitale dokumenter som fakturaer og ordrehistorikk. Kunden kan signere ordren direkte på
iPaden. Ordren vil bli videresendt til ERP-systemet ditt, hvor den kan behandles administrivt.

kopier av tidligere ordrebekreftelser og fakturaer. Du kan enkelt legge til varer i en ordre ved å
klikke på den.

Private label-app
Du kan enkelt tilpasse App4Customers med din egen logo og firmainformasjon, og sende det inn

Takket være de omfattende matrisene og visualiseringsalternativene egner App4Sales Fashion

til App Store og Google Play Store. I tillegg til å være en B2B-app, så kan App4Customers fungere

seg utmerket til moteindustrien.

som et fantastisk verktøy til markedsføring.



Buy-the-look
Koble produkter til bilder, og legg til

Spar på prøver
Bruk bilder av høy kvalitet for å

Katalog

komplette sett i handlekurven med ett
klikk.

markedsføre produktene dine.

etter artikler ved hjelp av filtre.

både i online- og offline-modus.

Online og offline

Flerspråklig
Støtter forskjellige språk og mange ulike
valutaer.

App4Sales CMS

ERP-kobling

Legg inn ordrer når som helst, med eller
uten internettilgang.





Bruk en visningsbok som katalog og søk

Administrer kundepåloggingen din med
App4Sales CMS og følg salget nøyaktig.





Bestille
Kundene legger inn sine ordrer selv,

Alltid oppdatert informasjon takket være
koblingen til ERP-systemet.

Portal4Sales

Portal4Sales Pro

B2B-salgsportalen

Fleksibel forretningsnettbutikk

Portal4Sales er en kraftig plug-and-play B2B-nettbutikk. Med Portal4Sales gir du kundene dine

Portal4Sales Pro er en omfattende og brukervennlig nettbutikk der kundene dine kan sende

mulighet til å sende ordrer på en enkel og grei måte, samt se informasjon om artiklene og ordren

ordrer når som helst. Fordi appen er integrert med ERP-systemet ditt, har kundene alltid tilgang

i sanntid. Portal4Sales er lett å rulle ut på grunn av brukervennligheten og enkelt vedlikehold. Ikke

til en tydelig oversikt over lagerbeholdninger, prisinformasjon og ordrehistorikk.

en kompleks B2B-nettbutikk, men en rask og god portal som lar kundene sende sine egne ordrer
via smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Forbedre merkevarebyggingen din
Bestem enkelt utseendet og følelsen på nettbutikken ved å designe dine egne sider, en
visningsbok og buy-the-look-sider. I tillegg gir du kundene dine tilgang til markedsføringsmateriale
som de kan laste ned når som helst. Lag en konsekvent merkeopplevelse og ta
merkevarebyggingen din til neste nivå med Portal4Sales Pro.





Integrert med ditt ERP-system

App4Sales CMS

- Kundebehandling, ordre- og
fakturahistorikk
- Aktuell lagerstatus
- Bruk filtre

- SAAS (Software As A Service)
- Tilkobling til ditt backoffice
- Støtter flere språk

Sende ordrer

Fullstendig responsiv

- Vis og bestill artikler
- Avansert ordrebehandling
- Send ordrebekreftelse

- Fungerer på smarttelefon, nettbrett og
datamaskin
- Ett nettsted for alle typer enheter
- Logg på online overalt

Tilpasning
Bestem utseendet og følelsen til
nettbutikken og opprett dine egne
nettsider.
Priser
Tilby kundene spesifikke priser,
kredittgrenser og betalingsbetingelser.



Lageroversikt
Vis aktuelle lagerbeholdninger
inkludert fremtidige beholdninger.



Kundespesifikk
Gi kundene et personlig dashbord og
en produktkatalog.

Portal4Sales Pro
Optimer nettbutikkkonverteringen med Portal4Sales Pro
Portal4Sales-plattformen tilbyr forskjellige alternativer for å optimere nettbutikkonverteringen. I
Portal4Sales Pro kan du bruke de grunnleggende søkefunksjonene, inkludert autokorrektur og
direktesøk. Dette bidrar til en forbedret kundeopplevelse og økt salg.
Med Portal4Sales Enterprise bruker du det omfattende verktøyet for nettstedsøk og
merchandising, inkludert autofullføring av 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.

Øk omsetningen til B2B-nettbutikken din
Recommendations





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

Vil du øke omsetningen til B2B-nettbutikken din? Da egner Portal4Sales Ultimate seg
spesielt godt. I tillegg til de vanlige standardalternativene som nettstedsøk og alternativer for
merchandising, tilbyr Portal4Sales Ultimate også muligheten til å legge til utvalgte produkter og
en personlig feed i nettbutikken din. Dette inkluderer å fremheve blikkfang og optimalt benyttet
opp- og kryssalg basert på forretningsregler.

PIM4Sales
Effektiv administrasjon av produktinformasjon
Optimer administrasjon av produktinformasjonen med PIM4Sales. Én plattform for all
produktinformasjon som administreres av forskjellige avdelinger i foretaket ditt. Med PIM4Sales
oppretter du én sentral kilde for all teknisk, logistisk og kommersiell produktinformasjon.
Verktøyet kombinerer dette med bilder, videoer, salgsdokumentasjon, teknisk dokumentasjon og
reklamemateriell.
All produktinformasjon administreres fra PIM og distribueres til de ønskede kanalene. Dette
sikrer konsistent informasjon og lik kundeopplevelse i alle kanaler. Ved å bruke Channel Manager
kan du distribuere innholdet til mer enn 2 500 prissammenligningsnettsteder, tilknyttede
nettverk og salgsplattformer som Amazon og Finn.no. Du bestemmer selv hvilket innhold som
skal deles på hvilken plattform.

App4Labels
Enkel og rask etikettutskrift
Bruker foretaket ditt mye tid på å skrive ut etiketter til artiklene dine? Optimizers har utviklet
App4Labels for å optimere denne prosessen. Administrer etiketter sentralt, spar tid og skriv ut
etikettene dine hvor som helst.
Med App4Labels kan du skrive ut etiketter med en Bluetooth-skriver hvor som helst, for
eksempel på en messe eller hos en kunde. Søk enkelt etter artikler i produktutvalget ditt, velg
artiklene du vil skrive ut etiketter til, og skriv dem ut med ett, enkelt tastetrykk. Lagre artikler i en
praktisk liste, og skriv ut etikettene til denne listen på en gang. Med Label Designer-alternativet
kan du lagre forskjellige design. Takket være de forskjellige layoutene kan du enkelt lage
etiketter for eksempel til et showrom, en messe eller et lager. Dataene til etikettene leveres fra
opplysningene som er lagret i App4Sales-plattformen.

App4Sales er knyttet til følgende ERP-systemer:

Og flere...

www.appforsales.com

ERP

App4Sales
CMS

App4Sales er et produkt fra:

Optimizers B.V.
Ampèrestraat 3D
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
T +46 (0)101 388 615
info@optimizersab.se

