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PengVin SmartOrder
Mobilapp för enkel orderläggning

.

PENGVIN SMARTORDER är det smarta sättet för en slutkund att lägga
återkommande order ur ett fördefinierat sortiment.
Principen är enkel, man kommer överens med sin kund om vilka produkter
man skall lagerlägga i t ex ett förråd, ett verktygsskåp el. dyl. Som
leverantör markerar man de utvalda produkterna i en administratörs-dialog
i PENGVIN och skriver ut varuetiketter innehållande en QR-kod. Etiketterna
används för uppmärkning av slutkundens förråd.

”PENGVIN SMARTORDER
för snabb och enkel
orderläggning”

När det uppstår behov av att fylla på varor tar kunden fram sin smartphone,
riktar den mot QR-etiketten och trycker på ”kameraknappen”. Etiketten
innehåller all information för att appen skall kunna generera en order samt
visa användaren relevant information i displayen. Arbetet avslutas genom
att trycka på en ”sändknapp” och en bekräftelse ges att order är mottagen
hos dig som leverantör.
Förutom information om produkter går det även att på en order ange
referenser, godsmottagare m.m. Dessa uppgifter kan antingen definieras i
appen, registreras vid ordertillfället eller läsas in från QR-kod.
Funktionaliteten lämpar sig även väl för egna säljare som åker runt och
administrerar ert sortiment hos slutkunder.
Appen kan fås med egen profilering/logga mm.
Ingen investering för
slutanvändaren

Använd din existerande smartphone. (iPhone eller Android)
Appen laddas ned kostnadsfritt från App Store eller Google play.

Låg tröskel för att
komma igång

Lösningen bygger på några få enkla delar:

Kontakta oss
för mer information:
PengVin Affärssystem
Claes Borlid, tel 031-88 76 13

- Definiera sortiment
- Skriv ut QR-etiketter
- Ladda ner appen och börja beställa
Enkelt att använda

Klarar ”tuffa” miljöer

claes.borlid@pengvin.se

Trots avancerad teknik i botten är funktionen enkel att använda.
Man minimerar de felkällor som annars kan finnas i den här
typen av lösningar.
Lösningen kan användas utan uppkoppling till mobilnät eller
WiFi vid orderregistrering.

PengVin Affärssystem
Mats Åström, tel 031-88 76 27

mats.astrom@pengvin.se
PengVin Affärssystem
Kundservice, tel 031-88 76 00

info@pengvin.se

Kommunikation krävs endast vid insändning av order.
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