
Breid King uit met

de module ICC

conditiebestanden

 

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



https://noovi.nl/


ICC conditiebestanden voor King

Speciaal voor de installatiebranche: Laat uw

klant real-time inkoopconditiebestanden

downloaden met eigen prijsafspraken.

 Klanten downloaden zelf conditiebestanden   Bepaal zelf wie er toegang heeft

 Eigen prijsafspraken   Werkt perfect samen met onze 2BA-export module

 Klaar voor import in o.a. Syntess

Lees meer op onze website »

 

 



https://noovi.nl/king-software/icc-inkoop-conditiebestanden.html


NOOVI ICC conditiebestanden

Dagelijks mailen of bellen klanten voor nieuwe bestanden met productinformatie,
prijzen, actuele voorraden, enz. Tot op heden levert u deze klanten handmatig
een lijst in excel. Dit kost u veel werk en u wilt hier van af.

Klanten halen zelf productinformatie op

Om u veel tijd te besparen en uw klant te ontzorgen, heeft NOOVI de module ICC
conditiebestanden ontwikkeld. Hiermee kunnen klanten zelf productinformatie
met eigen prijzen en voorraaden ophalen vanuit een eenvoudig online
klantportaal.

Klanten loggen simpelweg in op een voor u opgezette klantomgeving en kunnen
hier zelf hun eigen condities downloaden. Prijsafspraken zijn hier al in verwerkt!

Bepaal wie er toegang heeft

U bepaalt zelf wie er toegang heeft. Vanuit het managementportaal kunt u
debiteuren en speci�eke contactpersonen eenvoudig uitnodigen om gebruik te
maken van de ICC condities. De door u gekozen contactpersoon krijgt
automatisch een mailtje met zijn/haar wachtwoord.

Wilt u zelf de ICC bestanden van klanten downloaden? Dan is dit uiteraard ook
mogelijk vanuit het managementportaal.

Exclusief bij NOOVI

De module ICC conditiebestanden is uitsluitend via NOOVI verkrijgbaar. Geen
andere King-partner 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 ICC conditiebestanden voor King

Wat kan deze module?

Functionaliteit NOOVI
Andere
partners

Speciaal voor groothandel

Productinformatie vanuit King

Prijsafspraken vanuit King

Zowel debiteur als contactpersonen toegang
geven

Assortiment en toegang bepalen per debiteur

Klanten eigen prijslijst laten downloaden in
.ICC

InstalNet versie 1.1.

Meerdere talen

Zelf bepalen welke vrije rubrieken worden
getoond
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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/icc-inkoop-conditiebestanden.html
http://localhost:3000/temp/icc-inkoop-conditiebestanden.html
https://www.linkedin.com/company/noovi-orderportaal/

