
Een greep uit de functionaliteit
1. Productinformatie
•   Snel producten zoeken 
•   Catalogus weergave 
•   Uitgebreide productinformatie: kenmerken, 
     additionele/vervangende producten, memo’s 
     levertijd etc. 
•   Voorraden en prijzen 

2. Klant/medewerker gerelateerde informatie 
•    Dashboard medewerker  
•    Dashboard relatie 
•    Toevoegen en onderhouden van prospects,    
      contactpersonen, activiteiten, CRM-   
      informatie 
•    Agenda plus dagplanning in Google maps
•    Openstaande orders, offertes en facturen
•    Aanmaken verkooporders en offertes met 
      o.a. scanning, collectielijsten
•    Statistieken 
•    Koppelen van externe overzichten zoals 
     Qlikview

3. Toepassingen uit de praktijk 
•    Beurzen: aanmaken prospects, offertes, 
      activiteiten 
•    Showroom: snelle intake van orders d.m.v.  
      scanning
•    Leveren uit mobiele magazijn/bedrijfsauto: 
       ondertekenen order, partij registratie 

Mobiliteit is cruciaal voor de moderne 
werknemer. De manier waarop mensen 
communiceren, werken en samenwerken is 
voortdurend aan het veranderen. De huidige 
mobile apparaten worden net zo belangrijk als 
laptopt en computers en steeds vaker worden 
deze vervangen. Om aan de behoeften van 
dynamische groothandels te voldoen hebben 
wij een oplossing ontwikkeld.  

Wholesale Mobile Sales 
Hiermee biedt u uw vertegenwoordigers comfort 
en de mogelijkheid hun werk efficiënter uit te 
voeren. U omarmt de mobiele technologische 
ontwikkelingen. Eenvoudig, snel en kosteneffectief.  

Wat is Wholesale Mobile Sales? 
Wholesale Mobile Sales is een app geschikt voor 
gebruik op een iPad of tablet (iOS en Android). U 
ondersteunt hiermee uw verkoopmedewerkers bij 
het eenvoudig invoeren van orders en voorziet hen 
op ieder moment van de dag van de meest recente 
informatie via hun iPad of tablet. 

        De verkoopmedewerker logt in met gebruikersnaam en wacht-
woord en kan direct een order invoeren die meteen is verwerkt in 
Wholesale. Snel en simpel! 

Hoe werkt Wholesale Mobile Sales? 

www.kerridgecs.nl

Meer tijd voor verkoop en advies door 
Wholesale Mobile Sales

Datasheet

Wholesale Mobile Sales 



Wholesale Mobile Sales Datasheet  

Veranderingen snel omarmen
Wholesale Mobile Sales wordt door ons gemaakt vóór en dóór 
groothandels. In samen werking met onze klanten worden door 
teams in korte tijdvakken (sprints) nieuwe mogelijkheden en 
oplossingen gerealiseerd.

Wat betekent het voor u? 
Het nieuwe (mobiele) werken wordt nog gemakkelijker voor u en 
uw verkoopteam, want met Wholesale Mobile Sales beschikt u en 
uw verkoopteam altijd over actuele klantinformatie. Geen dubbele 
invoer of vertraging in de verwerking van orders of offertes. Uw 
verkoopmedewerker verwerkt orders direct via een iPad of tablet 
en krijgt hierdoor meer tijd om te doen waar hij/zij goed in is; 
namelijk adviseren en verkopen! Daarnaast kunnen zij direct vragen 
afhandelen en sneller inspelen op verkoopkansen. Ook dit draagt bij 
aan de tevredenheid van uw klanten.

Over Kerridge Commercial Systems (KCS)
Wij bieden specialistische software, service en support voor de levering van volledig geïntegreerde handels en business management oplossingen aan klanten met 
een handelsbedrijf, klein of groot – waar dan ook ter wereld. Bedreven met de handelssector voor meer dan 40  jaar, zijn onze technische experts leiders in handels 
en management technologieën. Onze innovatieve en flexibele aanpak verzekert een lange termijn samenwerking met onze klanten. 

Onze missie is simpel: het ontwerpen en leveren van een hoog presterend geïntegreerde ERP oplossing, die het onze klanten mogelijk maakt om effectiever in te 
kopen, een efficiënter voorraadbeheer te voeren, winstgevender te verkopen en een betere service te verlenen. 

Neem contact op met Kerridge Commercial Systems:
Nieuwe Gouwe OZ 2J Gouda       |       Tel: +31 (0)413 38 77 77        |       info@kerridgecs.nl        |       www.kerridgecs.nl
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