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ASPECT4 FASHION

Software der gør det nemmere for dig 
at drive en sund tekstilvirksomhed

Hvad er ASPECT4?
ASPECT4 Fashion er en komplet økonomi- og logistikløsning, der 
er tilpasset sko-, mode- og tekstilindustriens krav og processer. 
Med andre ord: Styr på lager, salg og distribution. Du bevarer over-
blikket i en tid med konkurrence og får et system, der matcher de 
store krav til logistik og organisation.

Du har tjek på trends og mode, mens vi har tjek på den it, der skal til for at 
styrke din forretning og position. Vælger du at samarbejde med ASPECT4 
Fashion, får du stærk, fremtidssikret løsning med den nyeste robot-teknologi 
til at drive forretningen optimalt. Enkelt og effektivt.

ASPECT4 Fashion 
Skræddersyet til mode- 
og tekstilbranchen

Effektiv styring og drift i ét 
samlet setup

En solid ERP-løsning, der styrker 
forretningen

Rådgivning baseret på stor branche- 
erfaring inden for fashion

Effektivt websalg via online markeds-
pladser eller egen webshop

Nyeste teknologi med software- 
robotter, der overtager rutineopgaver

Bedre overblik over salg, indkøb, 
logistik og økonomi

6 stærke fordele med ASPECT4 Fashion
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• Gustav A/S

• Munthe A/S

• MDE Huset ApS

• Philosophy Blues Original

• Heartmade

• Rue de Femme

• Backtee A/S

• Claire Group A/S 

• Godske Group A/S 

• Margit Brandt

ASPECT4 består af i alt fire 
ERP-branchesystemer til fashion, 
logistik, transport og trælast.

Hør mere
Når du vælger at samarbejde med os, får du direkte adgang til over 25 års 
erfaring med it-løsninger til fashionbranchen. Vores samarbejde med kunderne 
er baseret på tillid og langvarige kundeforhold, ofte i rigtig mange år. Vi lytter til 
jer, så I får præcis de funktioner, I har brug for.

ASPECT4 Fashion har integrerede apps, fx en mobil salgs-app med lækker 
præsentation af varer og styring af ordrer fra lager. Du kan desuden få hostet 
ERP-løsningen hos os, det gør ca. 80 % af vores kunder.
Kontakt gerne vores team af erfarne brancheeksperter og hør meget mere på 
telefon +45 7260 1452

• Kentaur A/S

• JBS Textile Group A/S

• Signal

• Co’couture

• Blanche

• JOHA A/S

• New Feet A/S

• MP Denmark A/S

• C.L. Seifert A/S

• Soulmate A/S

• Micha A/S

Blandt vores referencer finder du:


