presenteert:

DE MOBIELE APP

WAT IS DE MOBIELE APP?
Smartphones en tablets zijn ondertussen ook in

D Soft biedt u nu de mogelijkheid om snel uw eigen

worden daarom steeds meer gebruikt om informatie

Google Play Store en Windows Store in uw huisstijl.

de bouw en industrie gemeengoed geworden. Zij
op te zoeken en te bestellen en zijn daarmee het

snelst groeiende verkoopkanaal. Een mobiele app

werkt daarbij vaak veel makkelijker en sneller dan een
webshop, omdat de mobiele app meer is afgestemd

mobiele app te introduceren op de Apple Appstore,
Zo kunt u dit groeiende verkoopkanaal snel en

eenvoudig benutten en uw klanten deze extra service
aanbieden.

op de functionaliteit van de smartphone of tablet en
er ook offline mee kan worden gewerkt.

WAT KAN UW KLANT ERMEE?
KLANT SPECIFIEKE PRIJS

FAVORIETEN

Na het inloggen ziet uw klant de netto prijzen

Vaak voorkomende artikelen in een favorietenlijst

volgens prijsafspraken en/of kortingsafspraken.

PROMOTIES
Een banner met uw promoties in de startpagina.

Even aanklikken en de detailpagina van het getoonde
actieartikel verschijnt.

PRODUCTEN ZOEKEN
Eenvoudig zoeken incl. filtermogelijkheden in

de duizenden producten uit uw systeem, met de

geldende actuele prijs, beschikbaarheid en product
informatie.

plaatsen met zoekmogelijkheid binnen de
favorietenlijst.

PRODUCTINFORMATIE
Voorraad, prijzen, verpakkingseenheden en

(zoombare) afbeeldingen vinden van producten,

deelbaar met anderen via bijv. WhatsApp, LinkedIn en
e-mail.

DOCUMENTEN
DoP certificaten, veiligheid datasheets,

explosietekeningen van machines, handleidingen,
filmpjes bekijken en/of downloaden.

BARCODE SCANNEN

VESTIGINGSZOEKER

Razendsnel artikelen vinden en bestellen door

Met behulp van GPS de dichtstbijzijnde vestiging

camera van de gsm of tablet! Of seriematig scannen

Meteen bellen vanuit de app of naar de vestiging

het scannen van een barcode met de ingebouwde

vinden, incl. openingstijden en telefoonnummer.

met een externe Bluetoothscanner direct in uw

navigeren.

winkelwagen!

PRODUCTVERGELIJKINGEN
Tot 3 producten met elkaar vergelijken.

ON- EN OFFLINE BESTELLEN/BESTELHISTORIE


Gedurende de werkdag zowel offline (geen

organisatie bekijken, feedback geven op de app en
een review schrijven.

RAZENDSNEL EN INTUÏTIEF WERKEN
De app is afgestemd op elk platvorm. Elke gebruiker

verwijderen en op elk gewenst moment de order

met de app.

Contant afrekenen via o.a. iDeal, creditcards,

UW EIGEN PORTAAL

plaatsen (alleen online)
Mr. Cash


Leveringsvoorwaarden en informatie over uw

netwerk of Wifi) en online een artikel toevoegen

aan het winkelwagentje, het aantal aanpassen of



INSTELLINGEN

Reeds geplaatste orders zijn via het menu

‘Bestelhistorie’ terug te vinden en opnieuw te
plaatsen

zal zich daarom meteen thuis voelen in het werken

Vanuit één portaal alle informatie in de App

kunnen onderhouden zoals teksten, promoties,

vestigingsgegevens, klantenportaal, bevoegdheden
en nog veel meer.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank Delanghe

via frank.delanghe@dsoft.be of bel naar +32 (0)9 372 70 41.

www.dsoft.be

