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In business for people.

Meer tijd voor verkoop en advies door Mobile Sales
Mobiliteit is cruciaal voor de moderne werknemer. De manier waarop mensen
communiceren, werken en samenwerken is voortdurend aan het veranderen. De
huidige mobiele apparaten worden net zo belangrijk als laptops en computers en
steeds vaker worden deze vervangen. Om aan de behoeften van onze klanten te
voldoen - dynamische groothandels - hebben wij een oplossing voor u ontwikkeld:
Unit4 Multivers Extended 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 Mobile Sales?

Veranderingen snel omarmen

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.

Voor wie is het?

Mobile Sales wordt gemaakt vóór en dóór groothandels.
Dit is mogelijk vanwege een nieuwe ontwikkelmethode
die wordt toegepast voor Mobile Sales. In samenwerking
met klanten worden in teams in korte “sprints” nieuwe
functionaliteiten en oplossingen gerealiseerd. Na iedere
sprint wordt de app automatisch bijgewerkt en beschikt u
automatisch over de nieuwste versie van de applicatie.

Mobile Sales is beschikbaar voor alle gebruikers van
Multivers Extended.

Wat betekent het voor u?

Hoe werkt Mobile Sales?
De verkoopmedewerker logt in met gebruikersnaam en
wachtwoord en kan direct een order invoeren die
meteen is verwerkt in Multivers Extended. Snel en simpel.
Een greep uit de informatie beschikbaar in Mobile Sales:
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Product-gerelateerde informatie:

Snel producten zoeken;

Productdetails raadplegen;

Voorraden, prijzen en kortingen.
Klant-gerelateerde informatie:

NAW gegevens;

Openstaande orders, offertes en facturen;

Integratie met Verkoopoffertes en CRM.
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Het nieuwe (mobiele) werken wordt nog gemakkelijker
voor u en uw verkoopteam, want met Mobile Sales
beschikken zij altijd over actuele klantinformatie. Geen
dubbele invoer of vertraging in de verwerking van orders.
Uw verkoopmedewerker verwerkt orders direct via
zijn/haar iPad of tablet en krijgt hierdoor meer tijd om te
doen waar hij/zij goed in is; namelijk adviseren en
verkopen! Daarnaast kan men direct vragen afhandelen
en sneller inspelen op verkoopkansen. En dit draagt bij
aan de tevredenheid van uw klanten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over verkoopondersteuning met
Mobile Sales? Mail ons via mkb@unit4.com of bel
0184 444 444

