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Order API voor King

Laat uw klanten geautomatiseerd bestellingen

inschieten met de Order API.

 Geautomatiseerd bestellingen ontvangen   Toegang met tokens   Uitgebreide logs

 Perfecte aansluiting op module Klant API   Incl. klantportaal met documentatie

Lees meer op onze website »

  

 

https://noovi.nl/king-software/order-api.html


NOOVI Order API

Speciaal voor groothandels die snel de toekomst in willen stappen, heeft NOOVI
de Order API ontwikkeld. Met deze API kunt u klanten geautomatiseerd nieuwe
bestellingen laten verrichten.

Bepaal zelf welke debiteuren (en contactpersonen) toegang krijgen tot de API.
Maak wachtwoorden (tokens) aan in het managementportaal en nodig de juiste
contactpersonen uit om deel te nemen. Uw klant krijgt nu een e-mail, waarmee
hij kan inloggen in zijn eigen klantgedeelte. Hier vindt hij uitgebreide
documentatie en voorbeeldcode om van start te kunnen met de API. U hoeft dus
zelfs geen uitleg te geven!

Volledige controle en inzicht

Binnen het managementportaal bepaalt u niet alleen wie er toegang krijgt, maar
ook kunt u eenvoudig orderstatistieken inzien en logs bekijken per klant.

Geautomatiseerde informatiedeling is de toekomst. Sommige wederverkopers
van groothandels eisen zelfs al dat er een API beschikbaar is. Stap ook in de
toekomst en laat uw klanten geautomatiseerd bestellen.

Exclusief bij NOOVI

De module Order API is uitsluitend via NOOVI verkrijgbaar. Geen andere King-
partner biedt een vergelijkbaar product.

Prijsindicatie

Eenmalig: €750,- 
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 Order API voor King

Wat kan deze module?

Functionaliteit NOOVI
Andere
partners

Speciaal voor groothandel

Klanten plaatsen zelf geautomatiseerd orders

Orders komen automatisch binnen in King

Tokens genereren op basis van debiteur

Rate limiting voor stabiliteit

Klantportaal in eigen huisstijl met documentatie
en voorbeeldcode

Contactpersonen uitnodigen voor klantportaal

Prijsafspraken worden automatisch berekend

Uitgebreide logs in managementportaal
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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/order-api.html
http://localhost:3000/temp/order-api.html
https://www.linkedin.com/company/noovi-orderportaal/

