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B 2 B  K i n g - o p l o s s i n g e n



https://noovi.nl/


B2B orderportaal voor King

Besloten webshop waarop klanten bij u

bestellen met eigen prijsafspraken.

 Besloten omgeving   Klant-speci�eke prijzen   Orders direct in King

 Productinfo direct uit King   In uw huisstijl   Incl. managementportaal

Lees meer op onze website »

  

  

https://noovi.nl/king-software/b2b-orderportaal.html


NOOVI B2B orderportaal

De telefoon gaat. Een klant wil graag een order plaatsen. Hoewel een momentje
klantcontact goed is voor de relatie, bent u al snel een halfuur verder voordat de
order in KING staat. In sommige gevallen is dit nodig, bijvoorbeeld wanneer er
meer informatie nodig is over speci�eke producten, maar in de meeste gevallen
had dit proces sneller gekund. Tenminste, als u een ordersysteem zou hebben ...

Een halfuur per order besparen

Precies om u dat halfuur per order te besparen (wellicht zelfs nog meer), hebben
wij een speciaal ordersysteem ontwikkeld dat direct gekoppeld kan worden aan
uw KING-administratie. Uw debiteuren ontvangen eigen inloggegevens en komen
in een gepersonaliseerd ordersysteem. Over kortingen, opbrengstgroepen en
productpresentatie is al nagedacht: u hoeft alleen nog aan te geven welke
producten u online bestelbaar wilt maken en welke opbrengstgroepen u in het
ordersysteem wilt tonen. De klant ziet zijn eigen prijzen en u ziet de order vanzelf
binnenkomen in KING.

Waarom NOOVI?

De module B2B orderportaal is uitsluitend via NOOVI exclusief afgestemd op B2B-
verkoop en groothandel. Hoewel andere King-partners een alternatief bieden, is
deze afgestemd op B2C-verkoop. Hierdoor kan NOOVI vaak sneller opleveren,
tegen een scherpere prijs.

Prijsindicatie

Eenmalig: €3000,- 
Maandelijks: €150,-

*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 B2B orderportaal voor King

Wat kan deze module?

Functionaliteit NOOVI
Andere
partners

Speciaal voor groothandel

Orders direct naar King

Productinformatie vanuit King

Prijsafspraken vanuit King

Sta�elkortingen vanuit King

Besloten bestelomgeving

Zowel debiteur als contactpersonen toegang
geven

Assortiment en toegang bepalen per debiteur

Orderhistorie

Orderhistorie van niet-weborders

Factuurhistorie

Artikelvarianten

Meerdere talen

Bestellijsten voor snel bestellen

Zelf bepalen welke vrije rubrieken worden
getoond

Meer dan twee afbeeldingen

Managementomgeving met omzetstatistiek
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Interesse in onze King-oplossingen?

Plan een demo in of laat uw king-dealer

contact opnemen.

Direct contact opnemen

https://noovi.nl/contact.html


 

Boek direct een demo

NU een demo aanvragen  

of bel +3185 043 8829

Contact

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

tel:+3185 043 8829
https://noovi.nl/contact.html
http://localhost:3000/temp/b2b-orderportaal.html
http://localhost:3000/temp/b2b-orderportaal.html
https://www.linkedin.com/company/noovi-orderportaal/

