
Uw producten visueel hoogwaardig presenteren en di-

rect en eenvoudig orders aanmaken? Dat is nu moge-

lijk met de Sales- en Catalogus-App. Dé digitale catalo-

gus van uw assortiment, direct geïntegreerd met AMF 

Bedrijfssoftware! 

Uw Sales nog verder integreren en voorzien 
van krachtige functionaliteit is nu mogelijk met 
de Sales- en Catalogus-App. De digitale pro-
ductcatalogus is een intuïtieve omgeving waar 
u eenvoudig en snel producten middels filters 
kunt zoeken, productinformatie en beschik-
baarheid kunt raadplegen en met één druk op 
de knop kunt selecteren voor het aanmaken 
van een verkooporder of offerte.  

Bij de producten is het onder andere mogelijk 
de beschikbaarheid weer te geven en accessoi-
res zoals aanverwante of optionele artikelen te 
tonen. 

Voor de bevestiging van een verkooporder 
kunt u de klant direct voor akkoord laten teke-
nen. Uw klant ontvangt vervolgens een beves-
tiging per e-mail.  

Door de directe integratie is de order direct 
binnen AMF vastgelegd en kan deze op kan-
toor of in uw logistieke proces worden ver-
werkt. 

De AMF Sales- en Catalogus-app vervangt uw 
eventuele papieren catalogus, vermindert ad-
ministratieve handelingen en ondersteunt uw 
sales op vergaande wijze.  

Sales en Catalogus-App 

Overzicht van 
producten en de 

mogelijkheid 
direct een pro-
duct te bestel-

len. → 



 

Sales en Catalogus-App 

Productdetails en het tonen van optionele 
of aanverwante artikelen.  

Door toepassing van filters kan er snel bin-
nen het productaanbod worden gezocht. → 

Voordelen van de Sales en Catalogus-App 

 Snel en eenvoudig in gebruik; 

 Presenteer uw producten op een visueel hoogwaardige wijze; 

 Offline te gebruiken door het cachen van data; 

 Door toepassing van filters zijn uw producten eenvoudig doorzoekbaar; 

 Met ‘accessoires’ toont u direct opties of aanverwante artikelen; 

 Te integreren met overige software uit de AMF Portable en AMF BedrijfsApp-serie; 

 Direct geïntegreerd met AMF Bedrijfssoftware; 

 Geoptimaliseerd voor de iPad. Eventuele overige platforms op aanvraag.  



Sales en Catalogus-App 

De Sales– en Catalogus app is onder andere 

inzetbaar in de volgende situaties: 

 Voor vertegenwoordigers, onderweg of 
bij klanten; 

 Voor het snel aanmaken van offertes en 
orders, bijvoorbeeld op beurzen; 

 Voor het aanmaken van orders en offer-
tes in uw showroom of winkel. 

 

 

 

De AMF Portable Sales- en Catalogus App 
maakt onderdeel uit van de AMF Portable pro-
ductlijn. Met AMF Portable is het mogelijke 
specifieke functionaliteit uit AMF Bedrijfssoft-
ware mobiel beschikbaar te maken. Denk hier-
bij aan onder andere aan relatiegegevens, het 
registreren van bezoeken, het afhandelen van 
taken en de catalogus en bestelfunctionaliteit.  

Voor een kennismaking met AMF Portable: 

 

↓ Besteloverzicht en ondertekening van de 
nieuw te plaatsen order.  

https://itunes.apple.com/nl/app/amf-portable/id956782935#?platform=ipad

