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Mobile Solutions
voor UNIT4 Multivers
Mobiel werken waar en wanneer u maar wilt
Wilt u uw klanten nog beter van dienst zijn en uw
verkooporders efficiënt verwerken?
Met Mobile Solutions voor UNIT4 Multivers kunt u uw
vertegenwoordigers onderweg van alle relevante informatie
voorzien, bespaart u tijd en is er minder kans op fouten.
Maar ook tijdens een verkoopbeurs of opendag kunt u tijd
en dus geld besparen. De software-oplossing Mobile
Solutions voor UNIT4 Multivers is speciaal ontwikkeld voor
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het gebruik op PocketPC's met Windows Mobile .
Daarnaast is de software gekoppeld aan financiële en
logistieke software uit de UNIT4 Multivers-productlijn.
Voordelen
 Uw artikelbestand inclusief voorraad en prijsgegevens
altijd bij de hand
 Relevante gegevens van uw debiteuren inzichtelijk
 Op ieder moment orders aan kunnen maken
 Direct verkooporders printen middels infrarood-, WiFi en
bluetooth-technologie
 Synchronisatie met UNIT4 Multivers-software
 Geld en tijd besparen door inzet van nieuwe technologie
 Intelligente zoekfunctie
 Praktijkgericht: doordachte opzet, uitvoerig getest en
geëvalueerd.
Mogelijkheden2
 Debiteurenbeheer: Alle informatie (NAW, telefoon, fax)
van uw debiteuren vind u in één overzichtelijk scherm.
Een handige zoekfunctie zorgt ervoor dat u snel en
eenvoudig gegevens kunt opzoeken.
 Orderinvoer: Uw eigen artikelbestand inclusief de
voorraad en prijsgegevens zijn in Mobile Solutions voor
UNIT4 Multivers opgenomen. Met behulp van de
intelligente zoekfunctie kunt u artikelen snel en
eenvoudig opzoeken. Ook het gebruik van een barcode
scanner is mogelijk. Daarnaast kunt u altijd en overal
eenvoudig een verkooporder voor een debiteur
aanmaken. Wanneer alle gewenste artikelen in de zijn
opgenomen kan uw klant voor akkoord tekenen. Met
behulp van een infrarood-, WiFi of Bluetooth-printer kunt
u desgewenst vervolgens de verkooporder printen.
Onderwerg, thuis of terug op kantoor worden de
verkooporders middels synchronisatie automatisch in
uw financiële en logistieke applicatie ingelezen en kunt
u deze op de bekende manier verwerken.
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Raadpleeg altijd uw dealer of u gewenste hardware ondersteund wordt.
Voor de complete functionaliteit zie de bijbehorende handleiding.
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