
MobiU uSales gör att säljarna 
säljer mer genom tillgång till 
all kund- och produkt/saldo-
information i mobilen samt 
att tillsammans med kunden 
bygga upp ordern direkt i 
mobilen. 

Öka intäkterna 
Säljarna ser det tillgängliga la-
gersaldot för varje produkt vil-
ket gör att kunder som behöver 
snabba leveranser kan ges det. 
Med uSales ser ni direkt vilka 
nya beställningar som gjorts 
och kan direkt expediera utle-
veranser för snabb leverans 
och ökad kundnöjdhet. 
Som tillägg kan ni även fakture-
ra kunden direkt vid utleverans. 
Fler ordrar och snabbare leve-
ranser resulterar i ökad omsätt-
ning och ökad likviditet. 

Förenkla för medarbetarna 
Att minska den administrativa 
hanteringen ligger högt upp på 
många företagares önskelistor. 
MobiU uSales gör just detta 
med dom inbyggda funktioner-
na för enkel åtkomst av kundin-
formation, produktinformation 
samt tidsrapportering och or-
dertagning.  
Allt i direkt i säljarens mobil. 

Lättarbetat verktyg 
MobiU är framtaget med tanke 
på att medarbetarna på ett så 
enkelt och snabbt sätt som möj-
ligt ska kunna få koll på samt 
rapportera sitt arbete. En regi-
strering går på under 30 se-
kunder. 

Enkel hantering 
Med MobiU får ni full koll på 
verksamheten och kan om då 
önska koppla informationen till 
bakomliggande affärssystem.  

Detta minskar administrationen 
enormt för många företag. 

Tilläggsfunktioner 
MobiU är modulärt uppbyggt 
och kan adderas med tilläggs-
funktioner såsom PDF-fakture-
ring via email. Att kunna erhålla 
information och avrapportera 
direkt ute på fältet ökar effekti-
viteten samt säkerheten i in-
formationen avsevärt.  

Betala per användare 
MobiU är en tjänst och använ-
dare kan enkelt adderas allt-
tersom verksamhet ökar. Betal-
ning sker per användare vilket 
gör det enkelt att komma igång  
i såväl liten som stor skala.
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	 	DETTA INGÅR:  

Funktioner i MobiU uSales: 
Ordertagning 
Kundregister 
Produktregister 
Tidsrapportering 
Leveranshantering med följesedel 
Lagerhantering med realtidssaldo 
Lagervärde per produkt och totalt 
Inventering 

Tilläggsfunktioner i MobiU: 
Fakturering - PDF via email 

Stöder följande operativsystem: 
iPhone 
Android 
Windows (Chrome-browsern) 
Mac (Safari och Chrome browser) 

Pris: 
250 kr per användare och månad 
vid årsvis fakturering. 
300 kr per användare och månad 
vid kvartalsvis fakturering.  

Eventuella engångs anpassnings-
investeringar tillkommer. 

Support 
Tillgång till support vardagar  
mellan kl. 08:15-17:00. 

Övrigt tid mot utökat servicekon-
trakt 

Ni som väljer att administrera i  
MobiU rekommenderas att använ-
da PCs eller plattor.


