
Sælgerens nye mobile værktøj:  
iPad-app’en gør salget ”lean and clean” og sparer tid 

Cero & Etage har deltaget i brugerudvik-
lingen af EG’s nye iPad-app og er meget 
begejstrede for den effektivisering af 
salget, som løsningen giver mulighed for. 
Samtidig er sælgernes nye mobile værk-
tøj så nemt at betjene, at det kan læres 
på fem minutter.

”I Cero & Etage vil vi gerne gøre tingene 
så enkelt og effektivt som muligt, og 
den målsætning understøtter iPad-
app’en i høj grad”, fastslår Claus H. Mik-
kelsen, salgs- og exportdirektør i Cero & 
Etage. ”Vi kommer til at spare masser af 
tid både ude hos kunden og på kontoret, 
og det er min forventning, at vi kan fri-
gøre mindst én stilling i indsalgsperio-
den. Og foruden hurtigere og bedre 
håndtering af ordrer giver iPad-løsnin-
gen os også en strategisk fordel via et 
langt bedre overblik over indsalget”. 

Skræddersyet til mode-  
og tekstilbranchen
Da EG startede udviklingen af ”sælge-
rens nye mobile værktøj”, var EG meget 
opmærksom på, at det skulle være bru-
gerne, der drev processen. Derfor har en 
række mode- og tekstilvirksomheder, 
bl.a. Cero & Etage, bidraget med input til 
app’en, så den fokuserer knivskarpt på at 
opfylde brugernes konkrete behov. 
 

 ”Erfaringen fra de bærbare pc’er er jo 
desværre, at bliver det bare lidt kompli-
ceret, smider sælgerne det fra sig”, for-
tæller Claus H. Mikkelsen. ”Derfor har 
dialogen mellem os og EG haft stor be-
tydning for resultatet. De har hørt på, 
hvad vi gerne ville, og har undgået den 
traditionelle it-udvikler-fælde med at fo-
kusere på smarte finesser og en over-
flod af funktioner, som ingen bruger til 
noget. Her er der skåret ind til benet, og 
app’en kan præcis det, der er behov for. 
Og det kan den til gengæld utrolig godt.”

Lige til at gå i gang med
Langt de fleste salgsorganisationer op-
lever en betydelig it-barriere i frontled-
det. De præsentations- og ordrestyrings-
systemer, man har kontrol over i 
showroomet, er væsentligt sværere at 
håndtere ude hos kunden. Styresyste-
met kan gå ned, softwaren mangle op-
datering, forbindelsen til nettet blokere 
osv. Her har iPad’en den fordel, at den 
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Udfordring
•	 På	grund	af	problemer	med	opdatering	og	

internetopkobling i forbindelse med brugen 
af bærbare pc’er er det vanskeligt at følge 
indsalget tæt og vide, hvad der bliver solgt. 
Desuden indleveres en del ordrer håndskrevet, 
og de skal så efterfølgende indtastes manuelt i 
ERP-systemet.

Løsning
•	 Softwaren	til	EG’s	nye	iPad-løsning	ligger	i	

skyen, og opdatering foretages centralt. Betje-
ningen er samtidig så nem, at alle væsentlige 
funktioner kan læres på 5 minutter. Desuden er 
iPad’en altid på nettet, så ved kundebesøg kan 
nye ordrer lægges direkte ind i ERP-systemet. 

Resultat
•	 På	hovedkontoret	kan	man	følge	ordretilgangen	

minut for minut, og man er altid fuldt opdateret på 
indsalget. Det betyder, at man meget tidligere kan 
tage stilling til, hvad der skal udgå, og hvad der 
skal satses mere på. Og da man slipper for efter-
behandling af håndskrevne ordresedler, frigøres 
mindst én stilling i indsalgsperioden.

» I Cero & Etage vil vi gerne gøre tin-
gene så enkelt og effektivt som 
muligt, og den målsætning under-
støtter iPad-app’en i høj grad.
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kobler mobiltelefonens automatiske net-
adgang med pc’ens funktionalitet – tilmed 
med langt højere opstartshastighed på 
både hardware og software. 

”For det andet tager det tid at loade sty-
resystemet og derefter endnu længere 
tid at starte de nødvendige programmer 
op og få forbindelse til hovedkontoret. 
Og når det endelig kører, er batteriet ved 
at gå ned. Her er iPad’en helt anderledes 
hurtig og elegant. Den er konstant på 
nettet, app’en kører med det samme, og 
systemet er så enkelt og skræddersyet, 
at du ikke kan taste ordrer forkert ind. 
Desuden kan du lynhurtigt søge på og 
kalde alle de relevante – og opdaterede 
– data og statistikker vedrørende kunden 
frem på skærmen.”

Komplet salgsredskab med  
integration til hovedsystemet
Claus H. Mikkelsen glæder sig også til, at 
implementeringen af iPad-løsningen vil 
gøre det muligt at følge salget tættere, 
når ordrerne lægges direkte ind i ERP-
systemet ude hos kunden. Hidtil har der 
været problemer med, at håndskrevne 
ordresedler fra sælgere og agenter har 
været lidt tid undervejs og derefter har 
ligget et par dage, inden medarbejderne 
på hovedkontoret har haft tid til at tage 
sig af dem. 

”Med iPad-app’en bliver vi mere effek-
tive i ordrebehandlingen og kan hele ti-
den være fuldt opdaterede i den hekti-
ske fase, hvor indsalget af en ny 
kollektion foregår. Det afsløres fx meget 
hurtigere, hvilke modeller der evt. skal 
fases ud, og hvad der skal ind i kollektio-
nen”. 

Internt pilotprojekt
Cero & Etage har gennem de seneste 5 
år kørt på EG’s ASPECT4 Tekstil-system, 
og den nye iPad-app er fuldt integreret 
med denne ERP-løsning. Claus Mikkelsen 
har planlagt at gå i gang med implemen-
teringen i marts/april og lægger ud med 
fire iPads i et internt pilotprojekt: ”EG 
har vist en god indsigt i, hvad vi har brug 
for, og vores sælgere har været meget 
glade for at kunne bidrage til udviklin-
gen af app’en. Derfor forventer vi også, 
at der bliver tale om en let og uproble-
matisk overgang fra den bærbare pc til 
iPad’en. Vi lægger stille og roligt ud her i 
Danmark og vil så hurtigt udbrede løs-
ningen til vores sælgere og agenter i 
Skandinavien og det øvrige Europa. For-
ventningerne er høje i forbindelse med 
indsalget af de nye kollektioner, og vi er 
overbeviste om, at det er lykkedes at 
skabe et mere effektivt, mobilt salgs-
værktøj, som vil hæve både salg og  
kundeservice”.

Cero & Etage består af tre veletablerede brands: Etage overtøj, Cero bukser og Nitto strik, som har været på markedet de seneste 20 år, og et nyt brand 
– Boulevard – som primært består af toppe og bluser. Igennem årene har firmaet ekspanderet internationalt og eksporterer i dag ca. 70 % af omsætnin-
gen til Skandinavien og mere end 10 europæiske lande. Firmaet ejes af adm. direktør Carin Lundgaard og salgs- og exportdirektør Claus H. Mikkelsen, 
som leder firmaet fra domicilet i Hørning.  

» Vi har jo ikke tallene, før de er 
tastet ind i systemet.

» Det er lykkedes at skabe et mere effektivt, mobilt  
salgsværktøj, som vil hæve både salg og kundeservice.

» For det første er det ret be-
sværligt at slæbe rundt med 
en bærbar pc, når du også skal 
have masser af tøj i hænderne.

Cero & Etages fordele ved iPad-løsningen:
•	 Frigørelse	af	interne	ressourcer	pga.	øget	effekti-

vitet
•	 Flottere	præsentation	af	varer	og	løsninger	
•	 Lynhurtig	opstart	og	programafvikling	i	forhold	til	

bærbar pc
•	 Fuld	integration	med	ERP-systemet
•	 Sælger	har	altid	direkte	adgang	til	kundehistorik,	

statistikker etc.
•	 Ordrer	kan	lægges	ind	på	stedet	ved	kundebesøg
•	 Ingen	behov	for	kurser	–	betjening	lært	på	5	

minutter 
•	 Softwaren	er	altid	fuldt	opdateret	for	samtlige	

sælgere (ligger i ”skyen”)


