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DashBoard - cockpittet med det perfekte overblik 

Elmer Systems DashBoard er et brugervenligt og effektivt værktøj til at få overblik over kunderne.

Med DashBoard kan brugere få fuld indsigt i kundernes omsætning og handel med din virksomhed.

Ranking
DashBoard giver kunderanking i forhold til omsætning samt øvrige parametre. DashBoard kan på denne måde 
kombineres med generel scoring af kunderne (feks. Balanced Score Card).

Rabatsatser til kunder
DashBoard kan anvendes til automatisk beregning af rabatsatser afhængig af kundens omsætning indenfor en 
given periode. Rabatsatsen anvendes ved almindelig daglig fakturering samt ved online-bestilling med Elmer 
Systems WebShop.

Forøg kundeloyalitet, mersalg
Med DashBoard forøges kunde-loyaliteten. DashBoard holder styr på hvilken rabatsatser, en kunde er berettiget til.

For hver enkel kunde kan der opstilles regler og intervaller for hvilken rabat, en kunde er berettiget til og inden for en
given periode. Med DashBoard kan man feks øge mer- og krydssalget ved at tilbyde at en kunde kan opnå en 
højere rabatsats, hvis denne når bestemte intervaller i sine indkøb.

Et eksempel kunne være at kunden bliver berettiget 
til 3% rabat, når denne har købt for over 20.000 pr. år
og 4%, når der er købt for mere end 30.000 osv.

På denne måde kan det i højere grad sikres, at 
kunderne samler sine indkøb hos dig som 
leverandør.

Løsningen kan eventuelt kombineres med 
kunde-loyalitets-kort som udstedes til slutkunden.

Kombiner med WebShop
Elmer Systems DashBoard kan med fordel kombineres med Elmer Systems WebShop. Rabatsatserne slår også 
igennem på webshoppen, således at kunden får ensartede priser både ved traditionel direkte handel og når der 
bestilles via webshoppen.

Med Elmer Systems WebShop ajourføres alle oplysninger nemt fra samme sted. Elmer Systems er markedets 
stærkeste salgssystem (CRM), hvor det er nemt at lave tilbud, fakturere, lave kampagner osv. Elmer Systems 
indeholder en meget stærk produktdatabase, hvor det er nemt at ajourføre og oprette nye produkter med billeder, 
oplysninger osv. WebShop er en del af denne produktdatabase, hvorfor der nu også er mulighed for nemt at angive,
hvordan produktet skal vises på online-butikken.

Alle arbejdsopgaver er optimeret, så hvert produkt kan oprettes på et par sekunder. Billeder og produkttekst 
indsættes automatisk, så du kan spare tid.

Elmer Systems WebShop er fuldt web-kompatibel, hvilket betyder at ajourføringer i varekartoteket - f.eks. en udgået
vare eller prisændring -  er opdateret på Web'en i samme sekund, du laver ændringen i dit daglige system.



Sikker: DashBoard sikkerhed er høj, idet kun registrerede brugere kan se modulet og få adgang til oplysningerne.

Flere sprog: DashBoard håndterer flere sprog (samtidigt), udenlandske forhandlere og kunder osv.

CRM: Elmer Systems DashBoard er et tillægsmodul til Elmer Systems Business Suite/CRM. Til hver licens følger 
derfor et komplet brugervenligt CRM-system (salg og fakturering) med regnskab, indkøbsmodul, lagerstyring, 
kampagnemodul mm., som det er valgfrit at benytte.

MLM: DashBoard kan kombineres med Elmer Systems Multi Level Marketing-løsning, Elmer Systems Bonus 
Handler/MLM. Med DashBoard kan forhandlerprovision kombineres med direkte rabatter for forhanlerkøb. Bestil en
demo og se mulighederne.

Specielle behov? Har du andre behov for DashBoard-funktionalitet end ovenfor så kontakt os gerne alligevel, da 
der er mulighed for at kombinere med yderligere rapporter. Se også vore datawarehouse løsning, EDWH.

Kontakt: Interesseret i at se en gennemgang?: kontakt os på tlf +45 4369 3169 eller via mail 
kontakt@elmersystems.dk. Demo kan også bestilles online på www.elmersystems.dk

Tekniske krav: Mindre løsninger kan afvikles fra PC med Win XP, MAC med system X eller højere, 250 MB RAM 
tildelt til WebShop. 500 MB fri harddiskplads. Mindre løsninger (under 5 samtidige brugere) kræver ikke specielt 
serversoftware. Ved mere end 5 samtidige brugere anbefales det, at der anvendes dedikeret server med MS IIS 
eller lignende. Hosting af løsning kan også tilbydes (i nær fremtid).

Krav til brugere: Systemet er meget brugervenligt og kan anvendes af alle. Undervisning og instruktion medfølger.
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