Optimer dit salg med mobilesales, og få en
enkel, effektiv og sikker ordreoptagelse fra
dine sæ lgere i marken

Tiden hvor ordreoptagelsen i marken foregik
med blyant på en blok er forbi. I dag forventer
dine kunder en hurtig og effektiv proces,
hvor de kan få omgående svar på relevante
spørgsmål omkring leveringstid, og få detaljerede informationer om varerne.
Med MobileSales til C5, får dine sælgere et overskueligt værktøj, der
giver dem alle disse muligheder i form af en moderne app, som gør
ordreoptagelsen til en fornøjelse, for både kunde og sælger.
MobileSales er udviklet som en app, der kan køre på tablets med Android
styresystemet. Appen har direkte forbindelse med dine C5 data, og har derfor fuld adgang til varedata, priser, lagerbeholdninger og meget mere.
Når ordren er tastet ind, indsendes den og registreres omgående i
systemet, så alt er opdateret uden forsinkelse, og med mindst mulig
administration.
Selvom der i perioder ikke er forbindelse til internettet, kan dine sælgere
stadig optage ordrer, som så indsendes, når der igen er forbindelse.

Du kan vælge mellem et stort antal
tablets på markedet
til din mobilesales
installation.
Alle tablets med
Android v. 3.2 eller
nyere kan bruges.

Ordreregistrering
Ordreoptagelse foregår på en Android tablet, med forbindelse til data i C5,
de fleste funktioner er også tilgængelige, selvom der ikke er internetforbindelse.
• Stamdata replikeres til sælgerens
tablet fra C5, så der altid er adgang
til f.eks. varekartoteket

• Visning af varedata og detaljer,
også vedhæftede dokumenter og
billeder

• Varebeholdninger pr. lokation
• Mulighed for at sammenkæde
relaterede varer, så mersalget
optimeres

Stamdata og historik
Udover optagelse af ordrer, har sælgeren også adgang til en række stamdata
og historiske data, så kunden oplever en forbedret service i salgssituationen.
• Kundens stamdata

• Kundens aktuelle saldo
(kræver netforbindelse)

• Sælgerstatistik

• Visning af åbne ordrer

MobileSales er blevet til i tæt samarbejde med vores kunder, og er derfor et produkt, der tager udgangspunkt i
hverdagens praktiske salgssituation.
Hvis du vil have vores bud på, hvordan du kan optimere din salgsproces, så kontakt os for en uforpligtende snak og
demonstration af MobileSales.

Systemkrav

Priser

•

MIcrosoft C5 2010 eller nyere

•

Installation og konfiguration DKK 6.000

•

C5 Salg og Lager

•

1 bruger DKK 3.200

•

Ubegrænsede udviklingsværktøjer

•

5 brugere DKK 15.000

•

Tablets med Android 2.3 eller nyere

•

Opdateringsabonnement 16% p.a.

•

Minimum skærmopløsning på tablet
skal være 1200x800

