ASKÅS 8

Återförsäljarmodul
Om du har kunder som du vill särskilja från andra kan du använda
dig av återförsäljarmodulen.
Med återförsäljarmodulen kan du erbjuda
dina kunder upp till tio olika prislistor. Det
finns en normalprislista, som är den som
gäller så länge kunden inte är inloggad,
och utöver den finns det nio prislistor till.
Man kan även skapa ett fritt antal kundkategorier.
När kunderna har registrerat sig kan man
ställa in vilken prislista och/eller kundkategori de ska tillhöra. Valet av prislista och
kundkategori kan styra mer än bara priset;
det går även att bestämma vilka betalnings- och fraktmetoder som ska finnas
tillgängliga för kunden, vilka artiklar, artikelgrupper samt varumärken kunden ska
se och man även ha olika slags kampanjer
för olika prislistor. Man kan med andra ord
presentera olika sortiment för olika typer av
kunder.
Med prislistor kan du även avgöra vilka
kunder som är privatpersoner och vilka
som är företag. Normalt sett brukar privatpersoner placeras på normalprislistan,
medan företag placeras på lista 2-10.

Tillgängliga moduler
Rabatter
Rabatt-/annonskoder
Tillbehör
Betyg/kundomdömen
Kampanjgrupper

Några fördelar:
•

•

Möjlighet att ge specialpriser till leverantörer, grossister och återförsäljare.
Enkelt att styra vilka kunder som ska
ha tillgång olika frakt- och betalningsmetoder.

Utförsäljning
SET-artiklar
ÅF-modul
Tipsa en vän
Godssökning
Reklamations- och returhantering
Multi Market Manager
Flerspråksstöd, samt engelska

•

Det finns möjlighet att presentera
olika grafiska gränssnitt beroende på
vilken prislista som är vald.
Ingår i licenser:
Askås 8 Plus
Askås 8 Total
Askås 8 Business
Askås 8 Business Total

Import-/Exportverktyg
Lagersaldohantering
Andra som köpt/topplistor
Stafflade priser
Presentkort
Tag X betala för Y-kampanjer
Medskickskampanjer
Customer Loyalty Manager
Subscribtion Manager

Tillval till licenser:
Askås 8
Tillval, licenskostnad 300 kr/mån

Live Search Suggestions
Gåvohantering
Fakturering
Prisberäkningar
Artikelfiltrering
Valfritt utlämningsställe
Sales Triggers

Mer info/beställning
Askås I&R AB - Järnvägsgatan 11, Säffle - Tel: 0533-69 16 00 - www.askas.se

Ring 0533-69 16 00 eller
e-posta till sales@askas.se

