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Bliv mobil i dit salg! Hurtig og nem 
ekspedition med ASPECT4 Timber/
DIY Salgs App – uanset om det er på 
konto eller kontant  

Som ekspedient og sælger ude i butikken eller på lageret, kan 
du med ASPECT4 Timber/DIY Salgs App, ekspedere kunderne via 
mobiltelefonen, der med et enkelt klik kan omdannes til scanner 
og betalingsterminal.

Sådan fungerer appen på mobilen
I appen er der billeder af alle varer samt priser og overblik over beholdning og 
varelager. Du kan også nemt søge en vare uden stregkode med fritekstsøgning 
eller du kan søge på en specifik lokation. Det er endvidere muligt at omregne fra 
f.eks. m2 til nøjagtigt antal gipsplader.

Vil du vide mere  
om Salgs App  
fra ASPECT4  
Timber/DIY 

Kontakt os allerede i dag og hør, 
hvordan vi kan hjælpe dig med at 
forbedre din organisation.

Ring til os på telefon:  
+45 7260 1718  
eller skriv en mail til:  
Timber-DIY@eg.dk
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Husker dig på tilhørende varer
En smart funktion er ’sammen-hængende varer’, hvor du bliver husket på 
de varer, der hører til de gipsplader, du er ved at bestille for kunden – f.eks. 
gipsskruer og spartel.

Du har også muligheden for at vælge andre varianter af varen eller en alternativ 
vare, hvis produktet f.eks. er udsolgt.

Salgs App’en er platforms-
uafhængig, og den kan 
downloades til brug for både 
iOS og Android enheder. 

Den nye Salgs App kan afvikles 
både fra en smartphone eller fra 
en håndterminal, der kan afvikle 
apps.

Der skal ikke kobles yderligere 
enheder på, når den 
omdannes til scanner eller 
betalingsterminal.

Nem betaling
Du har mulighed for at tilbyde kunderne at betale på konto, med kort eller 
elektronisk betaling som f.eks. MobilePay.

Når varerne eksempelvis er scannet og ligger i kurven, så vises de forskellige 
betalingsmuligheder som konto, kort, MobilePay mv. Vælger kunden at betale 
med kort, trykker du ok til beløb. 

Herefter omdannes din mobile enhed til en betalingsterminal, hvor kunden 
holder kortet op til enheden, og der sker en kontaktløs betaling, som vi kender 
det fra gængse betalingsterminaler.
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Sammenhængende varer, 
hvor der er mulighed se 
og tilføje komplementær 
varer, alternative varer eller 
varianter af samme vare

Ændring af trælængder  
med opsummering af 
løbende meter

Omregning mellem alle 
enheder på varen (styk, m2, 
meter, pakker, paller osv.)

Understøttelse af  
EAN-128 på træ

Skift af kundenummer 
undervejs i salgsprocessen

Skift af lagersted

Mulighed for betaling via 
’kassen’ inkl. SMS advisering 
til kunden

Understøttelse af både 
kamera scanner og 
indbygget scanner

Link til vejledninger mv. 
(F.eks. ByggeBasen,  
NOBB, Finfo eller andet)

Træk fra hovedordrer
Se historisk salg på en 
kunde, hvorfra man nemt  
kan lægge i ’kurven’

Søgning på varer på  
en specifik lokation

Se lagerbeholdninger  
andre steder

Se alternative lokationer
Mulighed for overstyring  
af priser og rabatter

Retur varer
Kundekrav, f.eks. krav om 
byggeplads, afhenternavn 
mv.

Byggeplads håndtering

Kreditmax. kontrol Mail af ordre til kunden
Underskrift på ordren,  
som gemmes som 
attachments på ordren

Søgning af lagerførte  
varer /alle varer  
(inkl. ej lagerførte varer)

Adgang til alle ordre eller  
kun ’mine’

Parkering af ordre  
– ekspedition af flere  
kunder samtidig

Visning af priser inkl.  
og ekskl. moms

Valg af kundekort på kunden
Nem ændring af  
antal i indkøbskurv

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse 
af vores kunders profession og branche. Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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