Aplikace Apprise® Mobile
Mobilní aplikace Apprise Mobile Vám pomůže plně využít všechny prodejní příležitosti, protože umožňuje nepřetržitě
prohlížet údaje a zadávat objednávky do systému, ať už se nacházíte kdekoli. Tato aplikace, navržená pro zpracování zakázek
a informací v reálném čase, Vám okamžitě poskytne potřebné nástroje.

Výzva
S naším mobilním řešením má Váš prodejní tým
neustále k dispozici všechny důležité údaje
o produktech, zásobách, zákaznících a cenách.
Tato aplikace, navržená výhradně pro tablety, je
kompatibilní s operačními systémy iOS a AndroidTM.
Vedle možnosti zadávání objednávek získáte úplný
přehled o produktech, aktuálním množství zásob
a kompletní historii prodeje, a to i ve stavu offline.

Řešení
Aplikace Apprise Mobile je vytvořena pro potřeby
obchodních zástupců v terénu. Nabízí neomezený
přístup k informacím a technologii, které potřebujete
pro úspěšné zajišťování prodeje. Ať už používáte
operační systém iOS či AndroidTM, Vaši obchodní
zástupci mohou prostřednictvím tabletu snadno
prohlížet a projednávat kompletní katalogy výrobků,
historii objednávek s připomínkami odběratelů,
dostupnost zboží, ceny produktů a výhodné nabídky.

S námi dosáhnete výš
Apprise vyvíjí ERP řešení a systémy řízení
dodavatelských řetězců pro výrobce, dovozce
a distributory spotřebního zboží. Dobře tedy známe
všechny problémy typické pro toto odvětví.
Vertikální čili specificky zaměřený software jako
Apprise vyžaduje minimum zákaznických úprav,
proto ušetříte na jeho implementaci a investice se
Vám rychle vrátí.
Naše řešení je plně integrované, takže ho nemusíte
doplňovat o přídavné systémy. Tím minimalizujete
náklady, dosáhnete kvalitnějšího zabezpečení
a vykazování údajů a získáte úplný přehled
o dodavatelském řetězci.
Působíme v místě Vašeho podnikání a poskytujeme
nepřetržitou zákaznickou podporu prostřednictvím
poboček v Evropě, ve Spojených státech, v Asii
i Austrálii.

Jelikož je tato mobilní aplikace plně integrovaná s ERP
systémem Apprise®, všechny údaje, jako stav zásob, suma neuhrazených pohledávek zákazníka a přehled cen
zboží, jsou neustále aktuální. Už nikdy nepromeškáte prodejní příležitost, protože objednávky mohou být přijímány
i ve stavu offline a následně automaticky odeslány po návratu do stavu online. Zboží lze okamžitě objednat
naskenováním čárového kódu, a není-li produkt skladem, objeví se automatická výstraha. Integrované mapy
umožní obchodním zástupcům snadno si naplánovat každodenní trasy. Apprise Mobile nabízí snadné intuitivní
ovládání a přístup k údajům v reálném čase, což přispívá k hladkému průběhu prodeje, k nižšímu množství
administrativních činností a k rychlejšímu vyřizování objednávek.
Zatímco používání běžných univerzálních mobilních řešení bývá komplikované, aplikace Apprise Mobile je navržena
s cílem co největší uživatelské přívětivosti pro distributory spotřebního zboží. Apprise Mobile urychlí proces
doručování zboží, zajistí aktuálnost údajů a ušetří čas, který Vaši zaměstnanci budou moci věnovat prodeji a službám.

Funkce

Výhody

>> Zadávání objednávek přes vzdálený přístup
a zobrazení katalogu produktů i údajů o zákaznících
>> Příjem objednávek ve stavu online i offline
>> Automatická či manuální synchronizace dat
>> Možnost tvorby prezentací, které představí Vaše
produkty
>> Přizpůsobitelné filtry a kritéria vyhledávání pro
snadné nalezení produktu
>> Rychlé objednání zboží naskenováním čárového kódu
>> Uživatelsky definované vlastnosti výrobku
>> Do katalogu produktů je možné přidat další
informační dokumenty a obrázky
>> Informace o stavu zásob v reálném čase, včetně
upozornění při nedostupnosti zboží

>> Už nikdy nepromeškáte prodejní příležitost, protože
objednávky do systému můžete zadávat kdykoli,
odkudkoli, a dokonce i ve stavu offline.
>> Efektivní vkládání objednávek vede k rychlému
zpracování a k minimálnímu výskytu chyb.
>> Produkty lze okamžitě objednat naskenováním
čárového kódu nebo jejich zkopírováním z předešlé
objednávky.
>> Údaje jsou aktualizovány v reálném čase, takže máte
přehled o přesném stavu zásob na skladě.
>> Užívání aplikace je hned od začátku snadné
a intuitivní, proto nevyžaduje téměř žádné školení.
>> Objem prodeje zboží vzroste, pokud produkty na
veletrzích představíte v atraktivním designu.

>> Přístup k úplnému seznamu cen výrobků

>> Informace o stavu zásob v reálném čase přispívají
k lepším vztahům se zákazníky i k růstu prodeje.

>> Sofistikované nástroje pro určování cen – výhodné
nabídky

>> Pomocí integrovaných map si obchodní zástupci
snadno naplánují trasy k jednotlivým klientům.

>> Úplná historie objednávek zákazníka – využití
předchozích objednávek pro tvorbu nových

>> Nastavitelná bezpečnostní omezení pro obchodní
zástupce, zákazníky či určité výrobky ochrání Vaše
data.

>> Časové rozvržení dodávek v souladu s Vašimi pravidly
>> Integrované mapy pro plánování tras k zákazníkům
>> Vytváření a prohlížení připomínek k jednotlivým
odběratelům
>> Vytvořte zákazníkům individuální průvodce
objednáváním
>> Nastavitelná bezpečnostní omezení pro obchodní
zástupce, zákazníky či určité výrobky

>> Využijete-li možnosti sami si nastavit vlastnosti
produktu, vyhledávání pomocí filtrů bude rychlejší
a jednodušší.
>> Přidáním doplňujících údajů k produktům zvýšíte
informovanost i důvěru zákazníků.
>> Zpříjemněte zákazníkům proces nákupu tím, že pro
ně vytvoříte individuální prezentace výrobků.

>> Zástupci mohou označovat výrobky, které chtějí dále
projednat nebo kterých má zákazník nedostatek,
a řadit je do kategorií
>> Vedoucí mohou vytvářet seznamy označených
výrobků a posílat je všem zástupcům
>> Cenu výrobku je možné vybrat ze seznamu nebo ji
automaticky vygenerovat dle nastavených kritérií
>> Správa aplikace pomocí nástroje pro správu webu

Aplikace
>> Aplikace navržená výhradně pro tablety s operačními
systémy iOS a AndroidTM
>> Elegantní design umožňující intuitivní ovládání

Česká republika:
Holandská 8, 7. patro
639 00 Brno
Tel.: +420 511 187 800
www.apprise.cz
emea@apprise.com

Apprise zefektivní Váš dodavatelský
řetězec i podnikání
Apprise se zaměřuje na řešení specifických problémů, s nimiž
se v rámci svých dodavatelských řetězců potýkají výrobci,
dovozci a distributoři spotřebního zboží. Řešení Apprise
Vám spolu s naším zkušeným mezinárodním týmem pomůže
dosáhnout obchodního úspěchu, stejně jako mnoha klientům
před Vámi.
Pro více informací nás kontaktujte na adrese
emea@apprise.com nebo navštivte naše stránky apprise.cz.
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