Persbericht

Sage presenteert zijn nieuwe mobiele app:
de ERP X3 Sales App
Sage ERP X3 Sales App biedt verkopers altijd en overal toegang tot essentiële informatie en
verhoogt zo de productiviteit
Brussel, 07 november 2013 – Sage Group plc, een van de toonaangevende, wereldwijde
uitgevers van beheersoftware, introduceert een iPad-applicatie speciaal voor verkooppersoneel:
Sage ERP X3 Sales App. Deze app vormt een uitbreiding op Sage ERP X3, de wereldwijde ERPoplossing voor midmarket-ondernemingen, en is te downloaden in de Apple Store. Met deze
nieuwe app kunnen verkopers die vaak onderweg zijn, via een iPad realtime gegevens en
operationele diensten gebruiken vanuit het ERP-systeem, ongeacht of ze verbonden zijn met het
internet. Sage ERP X3 Sales App biedt hen gebruiksklare en vooraf vastgestelde scenario's om
hun relatie met de klant en de kwaliteit van de dienstverlening die hen wordt aangeboden, te
verbeteren.
De app bevat alle backoffice- en frontofficefuncties die nuttig zijn voor een verkoper:









Verkoopanalyse - onmiddellijke toegang tot de meest recente prestatie-indicatoren
voor de onderneming, de klanten en de verkopers;
Informatie over klanten - historisch overzicht, geografische vestiging, geactualiseerde
verkoopcijfers;
Prijsopgaven / Bestellingen / Facturen - eenvoudig en gebruiksvriendelijk beheer van
transacties;
Betalingsbeheer - registratie van betalingen en beheer van nog openstaande posten in
de klantenboekhouding;
Kalenderbeheer - beheer van bijeenkomsten met klanten;
Beheer van leads - beheer van ‘prospecten’;
Coherente informatie - zowel online als offline;
Organisatie van meerdere dossiers.

“Altijd en overal toegang hebben tot een beheersysteem, is voor gebruikers ondertussen een
vanzelfsprekendheid geworden. Het lijkt niet meer dan evident om gegevens te delen en de
interactie aan te gaan met andere medewerkers, klanten of partners via een mobiel apparaat of
een terminal met internettoegang. Deze evolutie betekent echter wel dat we onze producten
daarop moeten afstemmen”, zegt Isabelle Saint Martin, marktmanager van ERP Mid-Market bij
Sage. “Naast het verhogen van het gebruiksgemak van onze oplossingen, is ons doel ook om de

operationele efficiëntie van de gebruikers te verbeteren, met respect voor hun respectievelijke
bedrijfslogica. De nieuwe Sage ERP X3 Sales App is een duidelijk voorbeeld van deze doelstelling.
Hiermee hebben verkopers, die doorgaans veel reizen en over het algemeen goed uitgerust zijn
met mobiele apparaten, toegang tot de back- en frontofficefuncties die nuttig zijn voor hun
klantgerichte taken.”
De Sage ERP X3 Sales App is verkrijgbaar vanaf versie 6.5 van Sage ERP X3 voor de iPad met
besturingssysteem iOS 5 en latere versies.
Over Sage ERP X3:
Sage ERP X3 is een oplossing voor midmarket-ondernemingen en filialen van grote, internationale groepen. Al meer
dan 10 jaar vormt Sage ERP X3 een complete en beproefde ERP-oplossing die beantwoordt aan de specifieke
behoeften en uitdagingen van middelgrote ondernemingen in sectoren van productie tot en met distributie, inclusief
diensten en industrie. Meer dan 4.000 klanten in 60 landen hebben gekozen voor Sage ERP X3 omwille van de
gebruiksvriendelijkheid, de snelle ontplooiing en de rentabiliteit van deze applicatie. Het ecosysteem van Sage ERP X3
heeft een netwerk van meer dan 2.000 Sage-experts en 260 partners.
Voor meer informatie, surf naar http://www.sageerpx3.com/.
Bezoek ook onze blog http://blog.sageerpx3.com/blog of volg Sage ERP X3 op Twitter @sageerpx3.
Over Sage:
Sage Group plc is een leidende wereldwijde uitgever van beheersoftware voor kmo’s. Doordat Sage begrijpt waarom
en op welke wijze elke onderneming uniek is, kan Sage hen de middelen bieden die ze nodig hebben om succes te
boeken. Zo voorziet Sage in de uiteenlopende behoeften van bedrijven door gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte
producten met bijbehorende diensten te verstrekken. Sage werd opgericht in 1981, is sinds 1989 genoteerd op de
beurs van Londen en heeft in 1999 een plek veroverd in de FTSE 100. Met ruim 6 miljoen klanten en meer dan 13.500
medewerkers is Sage vertegenwoordigd in 24 landen verspreid over alle werelddelen.
Voor meer informatie, surf naar www.sage.com.
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