Apprise® Mobile:
de mobiele app van Apprise
Met Apprise Mobile, de mobiele app van Apprise, kunt u altijd en overal orders invoeren. Bovendien is uw team voorzien van
realtime gegevens, zodat zij het hoogste rendement uit hun verkoopmogelijkheden kunnen halen. Apprise Mobile is ontwikkeld
voor gegevenstoegang en orderverwerking in realtime en geeft uw team daardoor de tools op het moment dat zij ze nodig hebben.

De uitdaging
Uw verkoopteam heeft een mobiele oplossing nodig
waarmee zij op elk moment over alle nodige informatie
beschikken, van artikel- en voorraadgegevens tot informatie
over klanten en prijzen. Wat u zoekt, is een oplossing
voor tablets, compatibel met iOS en AndroidTM, waarmee
u niet alleen verkooporders kunt invoeren, maar ook al
uw artikelen, up-to-date voorraadniveaus en de volledige
verkoophistorie kunt overzien. Bovendien wilt u dit alles ook
offline kunnen doen.

De oplossing
Apprise Mobile is ontwikkeld volgens de specifieke
behoeften van vertegenwoordigers onderweg. Uw team
heeft daardoor altijd en overal de beschikking over alle
noodzakelijke informatie en technologieën voor het
verwerken van verkopen. Uw vertegenwoordigers kunnen
namelijk samen met klanten de volgende punten bekijken en
bespreken: volledige artikelcatalogi, notities en orderhistorie
van de klant, voorraadbeschikbaarheid, prijzen en

Gepositioneerd voor
verhoogd succes
Door onze focus op ERP- en SCM-oplossingen
voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen weet ons team met welke
unieke uitdagingen uw bedrijf te maken krijgt.
Onze software is branchespecifiek, waardoor minder
maatwerk nodig is. De implementatie is als gevolg
daarvan minder kostbaar en het rendement is sneller
terugverdiend.
Onze oplossing is volledig geïntegreerd. Daardoor
hoeft u zelden te investeren in add-ons van
derden. Dat betekent voor u minder kosten, betere
beveiliging en rapportage van uw gegevens en
volledig zicht op uw leveringsketen.
Dankzij kantoren in Europa, de Verenigde Staten,
Azië en Australië zijn wij daar waar u zakendoet. Dat
betekent voor u 24 uur per dag ondersteuning.

aanbiedingen. Al deze informatie is op gebruiksvriendelijke
wijze op uw tablet op te vragen en weer te geven, zowel op
iOS- als AndroidTM-platforms.
Apprise Mobile is volledig geïntegreerd met de ERP-oplossing van Apprise, zodat gegevens zoals voorraadaantallen, kredieten
en prijzen in realtime worden uitgewisseld. U kunt bovendien zelfs wanneer u offline bent orders plaatsen. De orders worden
vervolgens automatisch doorgegeven zodra u weer online komt. Zo loopt u nooit een verkoopdeal mis. Verder kunt u snel orders
samenstellen door barcodes te scannen, naleveringen voorkomen dankzij automatische waarschuwingen wanneer iets niet
op voorraad is en uw dagelijkse ritten inplannen dankzij integratie van kaarten. Dankzij het intuïtieve ontwerp en de realtime
mogelijkheden van Apprise Mobile zal het verkoopproces binnen uw bedrijf soepeler verlopen. Dat betekent voor uw personeel
minder administratief werk en voor uw klanten een snellere orderverwerking.
In tegenstelling tot generieke mobiele oplossingen, die soms lastig in gebruik zijn, is onze oplossing Apprise Mobile
gebruiksvriendelijk en specifiek bedoeld voor distributeurs van consumptiegoederen. Met behulp van Apprise Mobile krijgt u uw
artikelen sneller bij de klant, beschikt u over realtime gegevens en kunnen uw vertegenwoordigers zich meer focussen op verkoop
en service.

Features

Voordelen

>> Orderinvoer op afstand, volledig artikeloverzicht en
klantgegevens
>> Voer orders zowel online als offline in
>> Datasynchronisatie, zowel automatisch als handmatig
>> Maak artikelpresentaties om uw items te etaleren
>> Vind artikelen snel dankzij gepersonaliseerde filters en
zoekcriteria
>> Scan barcodes van artikelen om orders sneller samen te
stellen

>> Altijd en overal orders invoeren, zodat u nooit meer een
verkoopdeal aan u voorbij hoeft te laten gaan, zelfs niet
als u offline bent
>> Gestroomlijnde orderinvoer, waardoor orders sneller
worden verwerkt en er minder fouten worden gemaakt
>> Snel nieuwe orders plaatsen, op basis van eerdere
aankopen of met behulp van barcodescanning
>> Realtime updates, voor meer controle over uw
voorraden en het voorkomen van naleveringen

>> Door de gebruiker gedefinieerde artikelkenmerken

>> Een intuïtief ontwerp, dat weinig training vergt en
waarmee men snel bekend wordt

>> Voeg meer informatie aan elk artikel toe, van bestanden
tot afbeeldingen

>> Aantrekkelijke presentatie van artikelen, handig voor op
wijnbeurzen en om verkopen te stimuleren

>> Realtime voorraadgegevens, waaronder meldingen
wanneer iets niet op voorraad is

>> Realtime voorraadgegevens, voor verbeterde
klantrelaties en een toename in verkopen

>> Zie een volledig overzicht van artikelprijzen
>> Geavanceerde prijsbepaling - deals of andere
aanbiedingen

>> Integratie met kaarten maakt het makkelijker voor
vertegenwoordigers om hun ritten naar klantlocaties in
te plannen

>> Volledige orderhistorie per klant - stel orders samen aan
de hand van voorgaande orders

>> Beveiligingsinstellingen per vertegenwoordiger, klant of
artikel, zodat uw gegevens veilig zijn

>> Pas regels toe voor leverdagen via uw wagenpark

>> De mogelijkheid om uw eigen artikelkenmerken in te
stellen, waardoor u sneller en gemakkelijker artikelen
kunt filteren

>> Geïntegreerde kaarten voor routeplanning naar de klant
>> Controleer en voeg klantspecifieke notities toe
>> Stel per klant een gepersonaliseerde bestelgids samen
>> Beveiligingsinstellingen voor vertegenwoordigers,
klanten en artikelen
>> Vertegenwoordigers kunnen artikelen in categorieën
plaatsen op basis van de voorraadaantallen van de klant
of een notitie plaatsen bij items die zij met de klant
willen bespreken
>> Managers kunnen met behulp van punaises artikellijsten
aanmaken en naar alle vertegenwoordigers sturen
>> De mogelijkheid om handmatig een prijs te selecteren
of aan de hand van vooraf ingestelde parameters de
beste prijs te berekenen
>> Administratietool voor appbeheer via het web

App
>> Native app voor zowel iOS als AndroidTM tablets
>> Aantrekkelijk en intuïtief design
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>> De mogelijkheid om attachments bij te voegen voor
extra informatie over uw artikelen, zodat uw klanten
goed geïnformeerd zijn
>> Gepersonaliseerde presentaties voor elke klant, voor
een verbeterde verkoopervaring

Een betere leveringsketen
voor een betere bedrijfsvoering
Apprise is gericht op het oplossen van de unieke
problemen die fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen in hun leveringsketen ondervinden.
Dankzij onze branchespecifieke ERP-software en een
internationaal team met verstand van uw branche helpen wij
onze klanten een succesvol bedrijf te runnen.
Neem voor meer informatie contact met ons op
via emea@apprise.com of bezoek onze website op
apprise.com.nl.

Locaties wereldwijd:
Brno, Tsjechië • Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk • Bethlehem, Verenigde Staten • Nanjing, China • Melbourne, Australië
Apprise® is een geregistreerd trademark van Apprise Software, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2017 Apprise Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MG0317NL

