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salesmate

Stimuleer uw verkoop
Symbiose tussen een klantgerichte benadering en een uitstekend
mobiel administratief systeem.

ICT you rely on, people you trust.

salesmate

Sales altijd & overal

Verkoop in de winkel, onderweg of op
beurzen en tentoonstellingen met de
browsergebaseerde salesmate-app.
salesmate is een eenvoudige oplossing
waarmee u klantenorders kunt beheren, waar
en wanneer u maar wilt. U hebt toegang tot
de meest recente prijslijsten, catalogi en
klanteninformatie. Met deze toepassing hebt
u uw SAP Business One-backoffice altijd op
zak.
salesmate is intuïtief en gebruiksvriendelijk.
De verschillende menu’s worden in tegels
weergegeven en de gebruikers zien alleen die
tegels die voor hen bestemd zijn.
Wilt u een order in te geven? Open de
catalogus, selecteer de klant en voeg de
gewenste producten toe. Collecties kunnen
worden weergegeven in een eenvoudige
matrix, waardoor u een overzicht krijgt van uw
voorraad. Aan elk artikel kan een foto worden
gekoppeld.
Laat de klant de bestelling ondertekenen en
laad ze onmiddellijk op in SAP Business One.
Of zet de bestelling tijdelijk in de wacht, indien
uw klant nog even wil wachten.

Veiligheid en controle

Elke verkoper heeft zijn persoonlijke
inloggegevens en kan alleen zijn specifieke
catalogi en prijslijsten openen. Bovendien
wordt elke verkoop onmiddellijk geregistreerd
in SAP Business One. Gedaan met orders die
zoek raken, een snellere en betere service
voor uw klant en eerlijke prijzen. In volle
transparantie.

Voordelen
• Gekoppeld met SAP Business One
• Geen gegevensverlies meer
• Overzicht op uw voorraad met foto’s
• Snellere en betere service voor uw klant
• Prijslijst en catalogi per vertegenwoordiger
• Werk eenvoudig en sneller zonder fouten

Mobiel

salesmate is een eenvoudige webapplicatie.
Waar u ook bent, u hebt steedst toegang tot
uw klanteninformatie en u beheert makkelijk
uw verkooporders.

Cloud industrie pakket

salesmate is een van de eerste Cloud
Industry Packages dat door SAP Business One
is geselecteerd en gekwalificeerd voor SAP
Cloud.

ICT you trust | people you
rely on
Al 30 jaar zetten wij ons in
om bedrijven vlekkeloos
te laten werken. Door de
jaren heen hebben we
ons gespecialiseerd
in oplossingen
voor ERP, retail,
groothandel
en nog veel meer.
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