H-Tryck AB
Med vårt verktyg WebbOrderSystem kan du snabbt och enkelt planera, skapa och beställa
trycksaker och marknadsföringsmaterial dygnet runt. Ditt företag kan enkelt effektivisera
marknadsföringsarbetet, sänka kostnaderna och korta ledtider för produktion av trycksaker utan
att för den skull tumma på kvalitén. Du får dessutom full kontroll över vilket material som
används, vem som använder det samtidigt som du har full kontroll över att den grafiska profilen
efterföljs i hela organisationen.
Enkelhet
Du loggar in på en användarvänlig hemsida som helt följer er grafiska profil, om så önskas. Där
kan du enkelt med ett par knapptryckningar beställa dina trycksaker dygnet runt, året om. När
alla som behöver lokalanpassat material själva kan producera det slipper de blanda in andra
medarbetare eller leverantörer i onödan vilket sparar både tid och pengar.
Ökad effektivitet
Genom att organisera och samla allt marknadsmaterial på ett och samma ställe slipper du lägga
timmar av onödigt arbete på att söka, godkänna och distribuera material. Time to Market - med
kontroll över dina digitala tillgångar agerar du snabbare på förändringar i din marknad.
Trygghet
Eftersom alla i organisationen får direkt tillgång till de rätta trycksakerna, texterna, bilderna,
presentationerna och kan du vara säker på att endast det korrekta och senast uppdaterade
budskapet kommuniceras.
Kostnadsbesparing
Du kommer sänka dina produktionskostnader radikalt när du inte längre behöver förköpa dig på
trycksaker som hamnar på lager hos dig och binder ditt kapital i onödan. Print on Demand - tryck
endast det du behöver, när du behöver det.
Kontroll
Med hjälp av behörighetsstyrning avgör du vilka medarbetare som ska ha tillgång till de olika
delarna i systemet och vad de har rätt att göra.
Skräddarsytt
Det är mer regel än undantag att våra klienter önskar specialanpassade lösningar, självklart löser
vi det just efter deras behov.
Snabbhet
Det skall vara enkelt och gå snabbt att beställa, efter mätningar under 2011 konstaterades att den
genomsnittliga ordern tar 1 min.
Plattformar
Webbordern bygger på ett html-skript vilket innebär att det är kompatibelt med de flesta system
och plattformar bland annat Mac, Pc, iPhone, iPad samt Android-devices.

