Denne eBook giver dig indblik i de mest essentielle salgsfunktioner i én og samme app, som du nemt og hurtigt kan
udføre direkte på stedet.

Få et moderne salgsværktøj
til din virksomhed fra Codeex

www.codeex.dk

Giv dine kunder en mere
effektiv måde at handle med dig på
Med MobiSolutions kan dine kunder få en optimal og effektiv måde at handle med dig på uanset hvor de befinder sig. De kan bladre i dit katalog og lægge ordre ind. Og alt bliver synkroniseret i dit ERP-system øjeblikkeligt. Så er det nemt for dig at holde styr på samtidig med, at
du gør det simpelt for dine kunder. Den mobile løsning giver dig følgende fordele:

Mulighed for at oprette kundeordrer direkte på
stedet - fra både iPhone og iPad
Øger serviceniveauet for kunderne
Er tilpasset dine produkter og din virksomhed
Er brugervenlig, sikker at bruge og med real-time data

www.codeex.dk

App’ens funktioner
- Indkøbskurv
- Varekatalog
- Kundeoverblik
- Produktoverblik
- Kundekort
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1. Lige på stedet
Med app’en kan du, som sælger, interagere direkte med kunderne - både på kontoret
men også ude af huset. Al relevant kundedata kan du have med dig overalt, uanset hvor
du er. Du kan også få en app, brandet til din virksomhed, med de funktionaliteter dine
kunder behøver. Dine kunder kan derved købe via dit katalog, og ordrer bliver direkte
synkroniseret med økonomisystemet. Med andre ord er det et salgsværktøj til dig, der vil
gøre det nemt for dig selv og for dine kunder.

2. Altid opdateret
Du behøver ikke længere bruge tid på håndskrevne notater og manuel indtastning. Der
er online adgang til registreringerne, så du kan se det nøjagtige billede af jeres nuværende situation. Dette gør, at du altid har relevante data lige ved hånden til at træffe beslutninger ud fra. Det giver dig større fleksibilitet og bedre overblik.

3. Hvordan foregår det praktisk?
MobiSolutions bliver integreret med jeres nuværende ERP-system. Det betyder, at jeres
data altid er opdateret og synkroniseret i det øjeblik, de bliver tastet ind. Selvfølgelig helt
sikkert og krypteret. Vores løsning er udviklet til Android, iPhone og iPad.

4. Få et klart overblik
I vores salgsløsning kan du bygge egne dashboards via MobiSolutions Analyser, så du
kan følge med i udviklingen via statistikker og grafiske billeder.
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5. Bliv stærkere hele vejen rundt
Det er ikke kun dit salg, du får optimeret med MobiSolutions. Du kan også få effektiviseret områder som lager, service, butik og produktion. De kan nemlig ’spille sammen’,
så I får endnu mere udbytte af jeres forretning samtidig med, I optimerer jeres bundlinje.
Den integrerede app giver dig og din virksomhed nye muligheder for at effektivisere hele
vejen rundt i virksomheden, så der bliver skabt overblik for ledelsen, optimering af
arbejdsprocesser hos medarbejderne og en optimal salgssituation for kunderne.

”MobiSolutions er nemt, sikkert
og lige på stedet”
Mærk det med egne fingre
Der er udviklet en demo-app, så du kan se, hvor simpelt det er. Den hedder ’Little Beacon - Sales’ og
du kan hente den via QR-koden, App Store eller Google Play. App’en understøtter styresystemerne
iOS og Android.
MobiSolutions bliver installeret parallelt med jeres eksisterende økonomisystem. Og så er det
samtidig fuldt integreret med Microsoft Dynamics AX/NAV/365 og Uniconta. Systemet kan bruges i
alle typer brancher og har et enkelt og overskueligt design for brugeren. Little Beacon digitaliserer
din virksomhed med færdiglavede og tilpassede app’s til dine medarbejere, kunder og ledelse indenfor: butik, logistik, salg og service.
Login
Enrollment: 368236
Brugernavn: demo
Password: 1234

www.codeex.dk
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Indkøbskurv
Opret kundeordre direkte på stedet - tilføj
noter, scan stregkoder og forespørg på levering.

Kundeoverblik
Få et fuldt overblik over dine kunder med
adresser, kontaktperson samt aftaler om priser
og levering.

Produktoverblik
Få et samlet overblik over alle dine produkter
inddelt efter kategorier.

Varekatalog
Se produkter visuelt sorteret efter kategorier,
den aktuelle lagerstatus og tilføj vare til
indkøbskurv.

Kundekort
Se kunder listet på et kort, samt kundeinfo,
åbne ordrer, fakturaer og prisaftaler.

www.codeex.dk

Kontakt
os i dag!
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Mest populære

Starter
DKK 1250 / måned

Basic
DKK 2500 / måned

Premium
DKK 3750 / måned

Tilvalg
DKK 700 / bruger

1-5 brugere

6-10 brugere

11-30 brugere

Honeywell EDA 51

Brugervenlig app

Brugervenlig app

Brugervenlig app

Device management

Installeres på to dage

Installeres på to dage

Installeres på to dage

Gratis datatrafik

Drift

Drift

Drift

Drift og support

Intelligent værktøj
til datarapportering

Intelligent værktøj
til datarapportering

Intelligent værktøj
til datarapportering

Alle abonnementer inkluderer
*Alle priser er pr. måned og uden moms

EAN og QR-koder

Understøttelse af batch

Understøttelse af printer

Forskellige sprog

Understøttelse af serienummer

Varedimensioner (farve, størrelse og variant)

Virker med dit økonomisystem
Salgs app’en er en del af MobiSolutions, der virker direkte med dit eksisterende økonomisystem,
og som gør det nemt og enkelt at digitalisere måden, din virksomhed arbejder på. Det hele er
bygget ovenpå Microsoft Dynamics forretningslogik og baseret på en unik platform. Du får herved kun én leverandør til din løsning, hvor du kan forenkle og optimere dine processer.
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Frit valg med Codeex
Hos Codeex kan du som kunde vælge netop de løsninger, som du har behov for. Vi
hjælper virksomheder med deres it-løsninger og med at være deres leverandør, når de har
behov for ny teknologi. Vores services spænder fra rådgivning, udvikling, drift og vedligehold til
support på software, systemer og infrastruktur.

Vi tror på, at dedikerede og erfarne mennesker er en vigtig faktor i enhver
it-løsning. Tilsammen har vi mange års erfaring og procesforståelse, og vores
faglighed dækker bredt.

Lad mig hjælpe dig videre
Johnny har bred ekspertise indenfor stregkode- og
logistikløsninger, og kan hjælpe med afdækning af
forskellige behov samt tilbudsgivning.
Du er velkommen til at give Johnny et kald eller skriv.
Han kan helt sikkert hjælpe med det du har brug for.

76 71 00 00
www.codeex.dk

Johnny
Nørgaard

jn@codeex.dk

Vores kernekompetence er integration af software og hardware, og vi
har i mange år arbejdet målrettet med logistik- og stregkodeløsninger.

www.codeex.dk

We Grow IT Better
Vi håber, at denne eBook har givet dig inspiration til at træffe nogle gode valg om din
virksomheds fremtidige it-platform.
Har du behov for professionel rådgivning, vil vi meget gerne hjælpe dig.
Ring og få en snak med os på 76 71 00 00.

