B2B försäljningsplattform
Säljappar, webbshopar & PIM-system

Säljappen för ute- och innesäljare samt agenter
Med den mobila säljappen är det enkelt att komma åt hela er digitala katalog,
registrera nya kunder, lägga till artiklar till en order och låta kunder skriva under direkt.
Enkelt och tidsbesparande.

Katalog



Lägg order

-

Katalog och listvy

-

Avancerad orderhantering

-

Sök, sortera, filtrera och välj artiklar

-

Automatiskt genererade orderbekräftelser

-

Lagerinformation

-

Lägg enkelt till artiklar

-

Stöd för flera språk

-

Hantera och registrera kunder

-

Kundspecifika priser

-

Digital signering

App4Sales CMS

Online & Offline

-

Kopplad till affärssystemet

-

Registrera nya kunder

-

Använd prislistor från affärssystemet

-

Skapa och spara order

-

Skapa lookbooks

-

Visa kundinformation

-

Ställ in kundfilter

-

Bläddra i katalogen

Lookbook
-

Använd er lookbook som katalog

-



GPS-position
-

Baserad på er nuvarande position

Koppla artiklar och artikelgrupper

-

Visa kunder i närheten

Olika visningsalternativ

-

Vägbeskrivningar

Visa artiklar med en lookbook
Inom App4Sales har ni möjlighet att använda en lookbook.
Ni kan koppla artiklar till miljöbilder och visa de på olika sätt.
Med hjälp av miljöbilder kategoriserar ni ert artikelregister vilket gör orderprocessen mer effektiv.

App4Sales Fashion

App4Customers

B2B-säljappen för modebranschen

Order- och katalogappen för kunder

Öka säljteamets framgångar med App4Sales Fashion. Med appen har dina ombud alltid tillgång

Gör det enkelt för kunder att beställa hos er och öka omsättningen. Dina B2B-kunder

till aktuell kund- och produktinformation.

använder App4Customers för att se ert sortiment, lägga order och se historik i form av order,

App4Sales Fashion används som katalog, lookbook, och orderformulär. Appen ger tillgång till
aktuella lagernivåer, nytt marknadsföringsmaterial och digitala dokument som fakturor och
orderhistorik. Kunder skriver under sin order direkt via iPaden. Den signerade ordern skickas
sedan direkt till affärssystemet och kan behandlas administrativt.
Tack vare den omfattande matrisen och visningsalternativen är App4Sales Fashion väl lämpad för
modebranschen och lifestyle produkter.



Buy-the-Look
Köp en komplett grupp av produkter.

orderbekräftelser och fakturor. Ni lägger enkelt till artiklar till en order genom att klicka på dem.

Private label-app
Med App4Customers har ni möjlighet att lägga upp er egen app, under eget företagsnamn, i
Apple App Store eller Google Play Store. På så sätt får ni, förutom en B2B-app, även ett fantastiskt
marknadsföringsverktyg.

Lookbooks sparar in på prover
Använd hög kvalitet bilder i din

Katalog

Till exempel en hel outfit.

marknadsföring och spara in på prover.

artiklar med hjälp av filter.

och offline.

Online & Offline
Lägg en order när som helst, med eller
utan internetuppkoppling.

Flera språk

App4Sales CMS

Affärssystemkoppling

Stöder olika språk och valutor.

Hantera er kundinloggning med App4Sales





Använd en lookbook som katalog och sök

CMS.





Beställa
Kunder lägger order själva, både online

Alltid aktuell information tack vare
kopplingen till affärssystemet.

Portal4Sales

Portal4Sales Pro

B2B Sales Portal

Webbsida med integrerad B2B-webbshop och kundportal

Portal4Sales är en kraftfull plug and play B2B-webbshop. Med Portal4Sales ger ni kunder

Portal4Sales Pro är en omfattande och användarvänlig webbshop där kunder kan lägga order

möjligheten att mycket enkelt lägga order och se artikel- och orderinformation i realtid. Tack vare

när som helst. Tack vare integrationen med ditt affärssystem har kunder alltid tillgång till en tydlig

sin användarvänlighet och enkla underhåll är Portal4Sales enkel att implementera. Det är snabb

översikt över lagernivåer, prisinformation och orderhistorik.

och smidig B2B- försäljningsportal där dina kunder kan lägga sina order på sin smartphone,
surfplatta eller stationära dator.

Förbättra er branding
Bestäm enkelt webbshopens look & feel genom att designa dina egna sidor, lookbooks och buythe-look-sidor. Dessutom tillgängliggör ni marknadsföringsmaterial för kunder, som de kan ladda
ner när som helst. Skapa en konsekvent varumärkesupplevelse och ta er branding till en högre
nivå med Portal4Sales Pro.

Koppling till ert affärsystem

App4Sales CMS

- Kundhantering, order- och fakturahistorik
- Aktuell lagerstatus
- Tillämpa filter

- SAAS (Software As A Service)
- Kopplat till ditt affärssystem
- Stöd för flera språk

Lägg order

Responsiv skärmanpassning

- Välj artiklar och beställ
- Avancerad orderhantering
- Automatisk orderbekräftelse

- Fungerar på smartphone,
surfplatta och stationär dator
- En webbplats för alla enheter
- Logga in online överallt



Customization
Bestäm webbshopens look & feel och
skapa dina egna sidor.



Prissättning
Erbjud kunder specifika priser,
kreditgränser och betalningsvillkor.



Lageröversikt
Visa aktuella lagernivåer, inklusive
framtida lager.



Kundspecifikt
Ge kunder en personlig dashboard
och produktkatalog.

Portal4Sales Pro
Optimera konverteringsgraden av webbshopen med Tweakwise
Portal4Sales-plattformen erbjuder olika alternativ för att optimera konverteringsgraden
av webbshopen med Tweakwise. I Portal4Sales Pro kan ni använda de grundläggande
söktillämpningarna, bland annat autokorrigering och Instant Search. Detta bidrar till en förbättrad
kundupplevelse och ökad försäljning.
Med Portal4Sales Enterprise använder ni det omfattande verktyget Site Search och
Merchandising, inklusive autofyllning av ord och dynamiska omdirigeringar.

Site Search

Merchandising

Recommendations

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.



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



Öka omsättningen för er B2B-webbshop
Vill ni öka omsättningen i er B2B-webbshop? Då är Portal4Sales Ultimate väl lämpad, denna typ
erbjuder förutom de vanliga alternativen Site Search och Merchandising även möjligheten att
lägga till utvalda produkter och personligt flöde till webbshopen. Detta inkluderar till exempel att
lyfta fram eyecatchers och optimalt utnyttja mer- och korsförsäljning baserat på Business Rules.
Besök Tweakwise.com för alla detaljer och funktioner.

PIM4Sales
Effektiv hantering av produktinformation
Optimera hanteringen av produktinformation med PIM4Sales: en central plattform som hanteras
av olika avdelningar inom er organisation. Med PIM4Sales skapar ni en central källa för all
teknisk, logistisk och kommersiell produktinformation. Denna information kan direkt kombineras
med relaterat innehåll som bilder, filmer, säljdokumentation, teknisk dokumentation och
reklammaterial.
All produktinformation hanteras från PIM och distribueras till önskade kanaler. Detta leder till
identiska data och en likartad kundupplevelse i alla kanaler. Med hjälp av Channel Manager
distribuerar ni innehållet till mer än 2 500 prisjämförelsewebbplatser, anslutna nätverk och
marknadsplatser, inklusive Amazon och Zalando. Ni bestämmer själva vilket innehåll ni vill dela på
de olika plattformarna.

App4Labels
Enkel och snabb etikettutskrift
Kräver det mycket tid inom er organisation att skriva ut etiketter för artiklarna? Optimizers har
utvecklat App4Labels för att optimera etiketthanteringen. Hantera etiketter centralt, spara tid och
skriv ut etiketterna var som helst.
Med App4Labels kan ni skriva ut etiketter med en bluetooth-skrivare var som helst, till exempel
på en mässa eller hos en kund. Sök enkelt efter artiklar från ditt system, välj de artiklar för vilka ni
vill skriva ut etiketter och skriv ut dem med en enkel knapptryckning. Spara artiklar i en praktisk
lista och skriv ut etiketterna för denna lista samtidigt. Med alternativet Label Designer kan ni
spara olika designer. Tack vare de olika layouterna gör ni enkelt etiketter för till exempel ett
showroom, en mässa eller ett lager. Uppgifterna för etiketterna levereras baserat på artikeldata
från App4Sales CMS.

App4Sales kopplas till följande affärssystem:

Och mer...

www.app4sales.se

Affärssystem

App4Sales
CMS

App4Sales är en produkt från:

Optimizers B.V.
Ampèrestraat 3D
3861 NC Nijkerk
Nederländerna
T +31 (0)33 254 1188
info@optimizers.nl

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

Optimizers Nordic AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Sverige
T +46 (0)101 388 615
info@optimizersab.se

