Geef uw salesteam de tools
met Cloud Mobile

Direct orders
vastleggen

Verhoog uw
Customer Service

Focus op sales, niet
op administratie

Loopt u verkoopkansen
mis door:
Tijdrovende administratieve werkzaamheden door uw salesteam?
Tijdrovende offertewerkzaamheden?
De tijdsbesteding om een order te verwerken?
Cloud Mobile is ontworpen voor tablets en geeft uw salesteam zo de mogelijkheid
om direct tijdens het bezoek aan de klant accurate offertes uit te brengen, orders te
verwerken en klantspecifieke informatie te geven.
Alle werkzaamheden uitgevoerd met Cloud Mobile worden automatisch verwerkt
in Optimus dash. Hierdoor hoeft informatie maar eenmalig te worden ingevoerd en
verdwijnen verborgen kosten.
Cloud Mobile is zeer eenvoudig te gebruiken. Na het inloggen krijgt de
vertegenwoordiger een overzicht van klanten en alerts. Na het selecteren van de klant
verschijnen de relevante alerts en kan gestart worden met de werkzaamheden.

Cloud Mobile Offertes
Met de module Offertes wordt een offerteprijs direct weergegeven en kan
de offerte meteen per mail worden verstuurd, voor een snelle acceptatie!
De Cloud Mobile Offerte-module is gebaseerd op de ongeëvenaarde
dash Offerte-module en verzekert u van accurate offertes, gebaseerd op
klantspecifieke of juist generieke prijzen en producten.
De vervaardigde offerte verschijnt direct in de dash Offerte-module.
Na de opdrachtbevestiging kan de vertegenwoordiger deze opdracht
verwerken en wordt de volledige productieorder automatisch in dash
aangemaakt.

Cloud Mobile offertes – Verwerk
direct offertes.

Cloud Mobile Orders
De module Cloud Mobile Orders is ook gebaseerd op de ongeëvenaarde
flexibiliteit en mogelijkheden van dash Offertes. Wanneer de klant een
standaard product wil bestellen, wordt het product als een eenvoudig
te herkennen thumbnail weergegeven. De vertegenwoordiger kan met
de klant overleggen welke producten opnieuw besteld moeten worden.
Eenmaal bevestigd, kan de vertegenwoordiger eenvoudig het benodigde
aantal ingeven om de productieorder te completeren. De order verschijnt
automatisch in dash als een volledige productie order.

Cloud Mobile Orders – Eenvoudig
herdrukken, verwerk
direct orders.

Cloud Mobile
Voorraadproducten
De module Cloud Mobile Voorraadproducten geeft uw vertegenwoordiger inzicht in
de voorraadproducten van een klant. De vertegenwoordiger kan deze artikelen voor
de klant bestellen en bij onvoldoende voorraad laten bijdrukken. Voor artikelen met
voldoende voorraad wordt in dash automatisch een afroeporder aangemaakt zodat de
artikelen uit magazijn opgehaald, verpakt, geleverd en gefactureerd kunnen worden.
Indien te weinig voorraad aanwezig is, wordt volledig automatisch een productieorder
aangemaakt.

Actueel inzicht in de voorraad, verwerk
direct orders.

Cloud Mobile
Klantgegevens
Met de module Klantgegevens kan de vertegenwoordiger snel en eenvoudig alle
vragen van de klant beantwoorden, inclusief: proef status, productiestatus van order,
leveringen, historische ordergegevens, historische offertes en facturen.

Alle klantinformatie direct online
beschikbaar.

Cloud Mobile
Sales Manager
Cloud Mobile Sales Manager biedt het verkoopteam overzicht van geplande
activiteiten en contactgegevens om eenvoudig te kunnen afronden.
Wanneer de vertegenwoordiger inlogt wordt zijn eigen overzicht van activiteiten
weergegeven. De verschillende soorten activiteiten zijn zelf te definiëren bijvoorbeeld:
bellen, afspraak maken, gepland bezoek, opvolgen offerte, etc.
De vertegenwoordiger kan notities toevoegen bij elke activiteit, uitstaande
offertes bekijken en eventuele follow-up acties vastleggen. Dit allemaal terwijl de
vertegenwoordiger bij de klant is en het kantoor real-time voorziet van informatie. De
tijd wordt op deze manier effectief benut zonder dat informatie wordt overgetypt of
wordt vastgelegd in andere systemen.
De module Cloud Mobile Sales Manager biedt het management volledige transparantie
in de verkoopactiviteiten. Het is inzichtelijk wat elke vertegenwoordiger heeft gedaan,
mee bezig is en gepland heeft staan. Ook een overzicht van het gehele verkoopteam is
beschikbaar - per dag, week en maand.

Volledig op de hoogte met minimale
inspanning.
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