B2B King-oplossingen



Breid King uit met
de module 2BA export

2BA export voor King

Exporteer uw productinformatie als
groothandel naar 2BA en PIM Compano.
 Exporteer via Excel naar 2BA

 Klaar voor import in PIM Compano

 Werkt perfect samen met onze ICC module

Lees meer op onze website »

NOOVI 2BA export
Bij NOOVI snappen we dat uw actuele productprogramma - en het kenbaar

maken hiervan - een van de belangrijkste taken is voor als groothandel of
fabrikant. In een steeds snellere wereld, is het actueel houden van uw programma
bij wederverkopers een van de grootste uitdagingen. Om deze reden wilt u uw

wederverkopers de mogelijkheid geven uw productinformatie te downloaden via
2BA. 2BA is namelijk het meestgebruikte platform op de Nederlandse markt voor
het delen van productinformatie.

Direct exporteren in het juiste format
NOOVI heeft speciaal voor bedrijven als dat van u een module ontwikkeld,

waarmee u direct uw productinformatie kunt exporteren naar 2BA via Excel. De
export komt eenvoudig uit het managementportaal rollen, die u zelf kunt

uploaden bij platformen als PIM Compano. Op deze manier bespaart u veel tijd,
gaat u fouten tegen en houdt u uw productprogramma actueel bij
wederverkopers.

Exclusief bij NOOVI
De module 2BA export is uitsluitend via NOOVI verkrijgbaar. Geen andere Kingpartner biedt een vergelijkbaar product.

Prijsindicatie
Eenmalig: €375,Maandelijks: €50,*Tarieven zijn exclusief NOOVI Connect, management- en klantportaal. Heeft u al een
product van NOOVI? Dan hoeft u deze onderdelen niet opnieuw af te nemen.

Module 2BA export voor King
Wat kan deze module?
Functionaliteit

Andere

NOOVI partners

Speciaal voor groothandel



繁

Productinformatie vanuit King
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Formaat klaar voor import in PIM Compano
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Werkt samen met NOOVI module ICC inkoop
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Maakt productinformatie compleet voor import in
o.a. Syntess



繁

conditiebestanden

Interesse in onze King-oplossingen?
Plan een demo in of laat uw king-dealer
contact opnemen.
Direct contact opnemen

Boek direct een demo
NU een demo aanvragen
of bel +3185 043 8829

Contact
+3185 043 8829
info@noovi.nl
Volg ons op LinkedIn

