A2-Web för odlare och grossister
A2-Web är en lösning framtagen speciellt för odlare och grossister inom blomsterbranschen.
Lösningen bygger på branschspecifika rutiner för att publicera ett aktuellt sortiment i
webshopen där kunden kan registrera sin order utifrån de publicerade varorna.
A2-web kan köras som en fristående lösning eller integreras i befintlig web-miljö tillsammans
med A2-Backoffice. Båda produkterna kan köras i molnet vilket innebär att du som kund inte
behöver ha egna serverlösningar.
A2 är ett affärssystem med vars hjälp du kan öka ditt företags lönsamhet och konkurrenskraft.
Tillrättalagt i form av branschspecifika lösningar ger A2 dig möjlighet att dra nytta av de unika
rutiner som stärker just ditt företag.

Öka försäljningen via webben
Genom att presentera dina produkter via webben har
du goda möjligheter att öka din försäljning. Kunderna
får en god överblick över dina produkter och kan
lägga sina beställningar när det passar dom bäst. Du
har dessutom möjlighet att presentera produkter ur
det sortiment som kanske inte är dagsaktuellt och
som du av den anledningen inte marknadsför i dina
dagliga kontakter med kunderna.

Aktuellt sortiment
Det är viktigt att webshopen innehåller aktuell
information. Detta gäller vilka produkter som finns
tillgängliga för försäljning och deras priser.
I det underliggande A2-Backoffice finns effektiva
artikelvårdsrutiner för underhåll av både kundpriser
och vilket sortiment som skall publiceras på webben.
Eftersom webshopen är kopplad online till A2Backoffice så kan du vara säker på att informationen
på webben alltid avspeglar det som du har i ditt
artikelvårdssystem.

Ny eller befintlig hemsida

Applitron Datasystem

A2-web kan integreras i de flesta befintliga
A2 är ett programvarupaket utvecklat av Applitron
weblösningar. Det finns alltså goda möjligheter till att Datasystem som används för affärssystemslösningar
”plugga in” webshopen i den weblösning som du
inom flera branscher.
kanske redan har.
Applitron har sedan början av 1980-talet arbetat med
Om du inte har en hemsida så hjälper vi dig även
denna typ av lösningar och har kunder över hela
med den biten. Vi har möjlighet att ta fram en lösning landet. Vår främsta styrka ligger i att skapa
där du kan öppna upp en ny hemsidesmiljö som du
långvariga kundrelationer, något som de flesta av
själv kan administrera vad avser text och bild och
våra kunder kan vittna om.
där webshopen är en integrerad del.

Tekniken
A2 Shop-in-shop
Jobbar du med butiksförsäljning så kan vår Shop-inshop-lösning vara intressant. Lösningen vänder sig
till företag som jobbar med säljare i butik. Genom att
låta butikskonsulenten arbeta med en handterminal,
uppdaterad med aktuell information rörande artiklar,
priser samt kunder och som dessutom stödjer
streckkodsbaserad orderregistrering minskas
andelen fel vid orderhanteringen. Detta leder,
förutom nöjdare kunder, till att kostnaderna för
hanteringen kan minskas.

Effektiv backoffice-funktionalitet
Systemets motor är A2-Backoffice. Här finns all
information om produkter, priser samt kunder
Artiklar - Den dagliga uppdateringen av artikar
sker normalt via inleveransrutinen i A2 där
inköparen registrerar varor som inkommit till lagret.
Härmed kan en mängd grunddata kring artikeln
påverkas såsom kalkylpris, nya ean-nummer,
förpackningsstorlek mm.
Priser - Via ett regelverk knutet till artiklar samt
prislistor, kan det kalkylpris som registrerats vid
inleveransen generera nya försäljningspriser knutna
till de olika prislistor som finns i databasen.
Kunder - Här hanteras all information som har med
kunden att göra. Man får dessutom tillgång till
information om kundens ordrar, fakturor
inbetalningar mm så att man snabbt kan bilda sig en
uppfattning om den aktuella kunden och på ett enkelt
sätt gå tillbaka i historisk information när kunden har
frågor kring exempelvis leveranser eller fakturor.

Hela A2-lösningen kan köras som en molntjänst
vilket innebär att ni som kund inte behöver tänka på
servrar och backuper.

De stationära arbetsplatserna kan vara av typen
Windows eller Mac OSX. Användargränssnittet som
körs mot A2 kan köras i en webbrowser, ex vis
Chrome.
A2-Backoffice är utvecklat i Java och kan köras via
internet. Programmet är utvecklat på ett sätt som ger
möjlighet att, tillsammans med kunden utveckla
kundspecifika lösningar.

Kundreferenser
Kunder som kör våra lösningar är bl a
S-Blommor i Stockholm
S-Blommor i Dalarna
Rydells
S-Blommor i Bohuslän

Mer information
Vill ni veta mer så kontakta
Andreas Styrnell (andreas@appli.se) eller
Carl-Magnus Bergström (calle@appli.se)
Applitron Datasystem AB
Marieholmsgatan 10 C
415 02 GÖTEBORG
031 – 707 25 90

