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RCS APP Shop 100% integreret med ERP-System. 
RCS APP Shop er en enkelt, integreret og overkommelig 
ERP-løsning for de virksomheder, hvis værdier fokuserer 
på e-handel.

Funktioner og egenskaber
Med RCS APP Shop giver du mobil og tablet brugere en 
bedre oplevelse, når de bestiller varer hos jer. RCS APP 
Shop er 100% integreret med jeres ERP system. 
For dig betyder det, at du trygt kan sælge online, præcist 
spore din beholdning og levere de rigtige produkter til 
dine kunder.

Visuelt kan App’en tilpasses til din virksomhed med logo, 
farver osv. Der kan nemt oprettes forskellige kategorier 
med billeder og beskrivelser af dine produkter. RCS APP Shop har en promotion 
funktion. Med promotion funktionen kan den håndtere kampagner, samt sende no-
tifikationer til brugerne. 

RCS APP Shop

Virksomhedsproblem
Behov for Integrerende Løsninger – Frag-
menterede løsninger bidrager ofte til 
begrænset adgang til data og problemer 
i beslutningsprocessen. En effektiv e-han-
del løsning skal være baseret på integra-
tion mellem APP Shop og virksomhedens 
andre funktioner.

Mange faste kunder, der efterspørger at 
kunne bestille hurtigere – Mange kunder 
er lig med mange bestillinger. Kunderne 
ønsker at kunne bestille varer døgnet 
rundt og fra mange forskellige platforme.

Promotion – Savner du en løsning hvor du 
målrettet kan lave tilbud til dine allerede 
eksisterende kunder?

 

Løsning
RCS APP Shop løsning integrerer APP 
Shoppen med lagerbeholdning og or-
drers opfyldelse processer. På den måde 
er dit ERP system hele tiden opdaterede, 
hvilket giver dig et bedre overblik over 
aktuelle salg og giver dig referencer til 
gode beslutninger.

Ved at have en RCS APP Shop bliver din 
virksomhed let tilgængelig for mange 
brugere, da de nu kan bestille varer fra 
iOS og android.

Med RCS APP Shop kan du målrettet 
sende tilbud til kunder med App’en, i 
form af notifikationer. På den måde kan i 
belønne kunder for selv at stå for bes-
tillinger, og i behøver dermed ikke bruge 
så mange medarbejdere ved telefonen.
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Når man åbner RCS APP Shop skal brugerne registreres, hvor der skal bruges en 
e-mail og kode. Der sendes en ny kode til brugerens mobil før hvert log-in for at ska-
be større sikkerhed. Her på siden kan indsættes et logo, og evt. en kort kommentar 
eller beskrivelse.

I App’en kan produkter findes via kategorier og søgefunktioner.
Produkter bestilles let, ved et klik tilføjes de til indkøbskurven. App’en er integreret 
med dit ERP system og ved derfor hvilke varer du har på lager.

Promotion
RCS APP Shop kan bruges til at sende tilbud og kampagner, til alle
bruger af App’en. På denne måde slipper du for at spamme deres mail. App’en laver 
selv fakturaer og beregner antal og priser.

Let at komme igang
Det er let for nye brugere at registrere sig, samt at bruge RCS APP Shop. App’en er 
logisk opbygget, hvilket giver brugerne en god oplevelse.

Vedligeholdelse
Når først App’en er sat op, med design og logo er det let at vedligeholde. Du kan let 
selv tilføje nye produkter, kategorier og beskrivelser.

Et overblik over processflow
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Forretningsmæssige fordele
Du kunde får:

 » Bekvem måde at shoppe på, sparer tid og indsats
 » Mulighed for at blive informeret om nye tilbud og produkter
 » Sikker betalingsgatewayen
 » Adgang til en månedlig oversigt over bestillinger
 » Adgang til alle fakturaer
 » En bedre kundeoplevelse

Din service får:
 » En App, med eget design og produkter
 » Direkte kontakt til forbruger, send tilbud og kampagner som notifikationer
 » Automatisk betaling, samt levering af fakturaer

Om RCS IT
RCS IT har gennem mange år haft hovedfokus på SAP Business One og vi tilbyder 
jer dermed 12 års viden og erfaring. RCS IT har erfaring med konvertering til C5, SAP 
Business One, Uniconta m.fl.

RCS IT specialiserer sig i at levere værdiskabende og fuldt integrerede softwareløs-
ninger til mindre og mellemstore virksomheder. Løsninger der øger effektiviteten i 
din virksomhed og giver dig et større overblik over din virksomhed. RCS IT rådgiver 
personligt og tilbyder unikke skræddersyede løsninger såvel som standardløsninger, 
der dækker din virksomheds behov.


