KPS XcalibuR touch
Moderne verkooppower – mobiel en op het web!
KPS XcalibuR touch is een digitale verkoopassistent, waarmee u eenvoudig, snel en veilig
uitvoeringsvarianten of kleurencombinaties kunt
opzoeken. Uw verkoopmedewerkers hebben alle
belangrijke informatie voor het configureren van
uw assortiment direct tot hun beschikking.
KPS XcalibuR touch is leverbaar in twee uitvoeringen: Nieuw als standalone-oplossing voor de tablet
en als, honderd procent bewezen, volledig in het
goedereninformatiesysteem (MHS/SHD ECORO)
geïntegreerde oplossing. De software is leverbaar
als native app voor iOS en Windows. Met deze applicatie kunt u snel en eenvoudig meubels visualiseren, samenstellen en foutloze configuraties creëren.
• Planning in 2D en 3D mogelijk
• Aantrekkelijk geprijsde instap in mobiele
configuratie op het point-of-sale (POS)
• Standaardapplicatie op het POS van winkelbedrijven resp. binnen een kiosksysteem
• Integreerbaar in de website als eenvoudige
configurator en/of planningtool voor handel en
industrie, of integreerbaar in de webshop
• Overzichtelijke afbeelding van alle fabrikanten,
productseries, artikelen, opties en optiewaarden
• Op de behoefte afgestemde overdracht van
gegevens incl. plausibiliteitscontrole
• Aanpassing van de milieubeelden met materialen
van de gekozen artikelen
• Gegevensintegratie van IDM-Polster en
IDM-Wohnen
Meer informatie vindt u op www.kps-newmedia.de
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Overtuigende voordelen op een rijtje
Ingebed in het XcalibuR-proces
Alle functionaliteiten en voordelen die uit het XcalibuRbusinessproces voortvloeien, worden benut.

Configuratieondersteuning
Betrouwbaar in de toepassing: Met behulp van intelligente
mechanismen worden de waarden van afzonderlijk geconfigureerde elementen adequaat naar alle overige artikelen overgezet,
incl. plausibiliteitscontrole en programma-ondersteunde
conflictoplossing.

Snel samenstellen
Als snelheid echt geboden is: Opvragen van prefab-combinaties
of afzonderlijke artikelen tijdens de planning via QR-code.
Artikelkeuze en artikelinformatie
Alles in één oogopslag: overzichtelijke afbeelding van alle fabrikanten, productseries, artikelen, opties en optiewaarden incl.
aanvullende informatie. Weergave van de relevante informatie
als tekst, foto of video.
Adviesassistent
Maximale veiligheid door programma-ondersteunde uitvoering,
die desondanks flexibele processen binnen de adviesgeving
toestaat.
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Planningondersteuning
U kunt naar hartelust plannen: supergemakkelijke 2D-planning
met uitgebreide plausibiliteitscontroles voor combineren en
positioneren.
Verkoopafsluiting
Veilig begeleid naar het doel: overzichtelijke afbeelding van de
artikelen met kenmerken incl. afsluitende bewerking. Vervolgens
registratie van de klantgegevens voor offerteopstelling met bestellingsactivatie en overdracht naar het voorraadbeheersysteem.
Integratie in uw webpresentatie
KPS XcalibuR touch is geschikt voor de meest uiteenlopende
gebruikscenario's: De browsergebaseerde oplossing is dankzij
de modulaire en plug-in vrije opbouw in uw homepage of uw
webshop integreerbaar. Spreekt u eens met ons, wij zijn u graag
behulpzaam bij de ontwikkeling van uw individuele projecten.
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De support voor KPS XcalibuR touch wordt alleen in de Duitse taal aangeboden.
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*Gegevens gauw beschikkbar
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Integratie van IDM-gegevens
Actualisatie van gegevens
Calculatie van artikelen
Rechtstreekse aansluiting op voorraadbeheersystemen
mogelijk
Geautomatiseerde bestelling
Reducering van doorlooptijden
Reducering van het percentage reclamaties
Reducering van het percentage navragen
En nog veel meer

© SHD XIV1

•
•
•
•

Kleur- en stijladviezen
Perfect tot in het kleinste detail: kleuraanpassing van de
milieubeelden aan de klantwensen met de materialen van de
gekozen artikelen incl. kleuraanpassing aan de ruimtesituatie
van de klant.

