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ORDERHANTERING  
Manuellt, B2S, B2B, B2C, EDI med flera. 

Processen att ta, godkänna, schemalägga, spåra, uppfylla och få betalt för beställningar är livsnerven i 

ditt företag. NetSuite’s orderhanteringsfunktioner hjälper till att effektivisera din orderhantering 

genom att eliminera manuella flaskhalsar, säkerställer att du håller kunderna nöjda genom att hålla 

definierade servicenivåer, levererar i tid och från den mest ekonomiska eller geografiskt lämpliga 

platsen. Allt detta uppnås genom att upprätthålla några enkla regler som gör att dina användare kan 

koncentrera sig på undantag istället för standard.  

 

Huvudfördelar 

• Workflow automatiserar nästa steg i orderprocessen baserat på era kriterier. 

• Automatisk hantering av promotions vid uppfyllnad. 

• Ledtidsberäkningar baserat på geografi och över flera lagerställen. 

• Inter Company Transactions (ICT). 

• Dokumenthantering. 

• Multipla leveranssätt per order och orderrad. 

• Prioritering av order och saldo baserat på era kriterier. 

• Obegränsat med prismöjligheter. 

• Används i valfri device. 

• Returhantering. 

• Orderunika inköpsorder och tillverkningsorder kan automatskapas. 
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Price Management 

Slipp huvudbry och manuella rutiner för 
prishanteringen. Med NetSuite hanterar ni 
obegränsat med prislistor, rabatter, stafflade 
priser, mark-up, valutor, rabattkoder, 
promotions, pris baserat på kanal och mycket 
mera. 
. 

• Prisuppdatering i realtid över alla kanaler 

• Multipla prisnivåer 

• Prishantering baserat på kanal. 

• Automatiska avrundningar. 

• Automatisk promotion hantering. 

• Automatiska Order-/orderrads rabatter. 

• Fraktberäkningar. 

• Kontroll av TB / TG 

• Godkännande nivåer. 

• Tjänsteförsäljning 

Customer support 

NetSuite’s callcenter gör det möjligt för er att 
hjälpa kunderna snabbt och effektivt med total 
kundöversikt (kund 360) 

• Ärendehantering automatiserar 
verksamhetsprocessen för 
ärendefördelning, hantering och 
eskalering av kundsupport. 

• Stöder fördelning och spårning av 
supportärenden efter produkt, problem, 
ärendetyp, partner eller kund. 

• FAQ´s hjälper kunderna att få svar på sina 
frågor och hjälper kundsupporten med 
möjliga svar. 

• Anslagstavlor som i realtid förvisar antal 
frågor, övervakar problemlösning, 
eskaleringar och kundnöjdhet.  

• Självservice online gör det möjligt för 
kunden att göra beställningar, se sin 
status, kommunicera med er med mera. 
 

Up Sell / Cross sell 

NetSuite kan ge förslag på tilläggsförsäljning 
baserat på tidigare köpmönster från kunden,  
vad liknande kunder brukar köpa såväl som 
inneliggande kampanjer och tillgängliga 
promotions.  Förslagen kan presenteras vid 
kontakt med kunden, vid offerter, vid order eller 
på eCommerce sidan. 
 

Service level 

NetSuite underlättar hanteringen att leverera i 
rätt tid. Automatisk ledtidsberäkning kan ske 
baserat på lagerställe och flera lagerställen kan 
förevisas. Prioritering av order kan ske baserat 
på kundens kriterier, bokning av lagersaldo och 
kommande inleveranser kan göras enligt flera 
attribut och en order-/orderrad kan levereras av 
flera olika transportörer.  
 
När ordern är klar kan den frisläppas för 
plockning direkt eller skickas ut för attest.  

 
 

Omni-Channel 

NetSuite ger er möjligheten att ta order från 
vilken kanal ni önskar, leverera från vilken plats 
ni har möjlighet till, ta emot returer enligt era 
uppsatta regler och hantera betalning i ett flertal 
olika sätt. 

• Prisuppdatering i realtid över flera 
kanaler och baserat på kanal. 

• Hantering av promotions och 
rabattkoder. 

• Returhantering. 

• Multipla lagerställen och bolag. 

• eCommerce. 

• Kundsupport. 

• Multipla leveranssätt per rad. 
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Partner Management 

NetSuite’s integrerade CRM-PRM-lösning låter 
dig framgångsrikt utföra en kanalstrategi och 
samtidigt inse många fördelar när det gäller att 
utöka intäkter, räckvidd och lösningar.  

• Partnerportal där all information om 
partners kunder/prospekt finns. 

• Gemensamma marknadsförings-
kampanjer, lead management, 
säljprognoser, pipeline, orderhantering 
partnerprovisioner och royalties. 

• Sprid försäljnings- och marknadsförings-
information över ditt partnernätverk via 
e-post med länk till destination till din 
portal. 

eCommerce 

NetSuite’s e-handelsplattform kan erhållas i flera 
varianter, vilket ger ett enda system med kund-
information och kundens samtliga transaktioner.  

• Gör det möjligt att spara mikro-
interaktioner, inklusive korta 
webbplatsbesök.  

• Förbättrar försäljningseffektiviteten 
genom att ge bättre insyn i produkter och 
tjänster som en befintlig kund kan tänkas 
undersöka på webbplatsen. 

• Förbättrar kundens upplevelse genom att 
eliminera behovet av att integrera data 
mellan CRM och applikation för e-handel. 

• Möjlighet att skapa marknadsföring 
baserat på vad kunden tittat på. 

 

Dashboard 

NetSuite ger i realtid tillgång till inbyggda roll-
baserade instrumentpaneler samt rapport- och 
analysfunktioner som gör det möjligt för era 
försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam 
att övervaka personliga KPI:er. 

• Visualisera uppnått resultat kontra kvot, 
faktisk försäljning kontra prognos, 
försäljningsutveckling per steg. Vilka 
offerter håller på att gå ut, vilka skall 
besökas/kontaktas vilka kampanjer körs, 
samt en Intranätlösning. 

• Serviceteam kan snabbt övervaka viktiga 
mätningar om tider för samtalslösningar, 
kundnöjdhet och förnyelser, 
samtalsvolymer och trender med mera. 

 

 Mobile 

NetSuite kan köras i vilken device ni önskar vilket 
innebär att man har tillgång till all information 
24/7/365. Utläggshantering, tidrapportering, 
fotografera kvitton/utställningar och bifoga 
aktiviteten. NetSuite CRM ger er ökade 
möjligheter till försäljning! 
  

 


