
HPE iQuote
Laadi tarjouksia nopeam-
min. Myy enemmän.
iQuote on erinomainen työkalu tarjousprosessin 
sujuvoittamiseen ja tuottojen kasvattamiseen. 

Seuraavasta saat lisätietoja.
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Tuhlaatko resursseja tarjousten määrittämiseen ja 
toimitusten perään kyselemiseen? Resursseja, jotka 
voisit ohjata puhtaaseen myyntityöhön? 

Tässä tapauksessa HPE iQuoten käytön opettelu 
on fiksu valinta. Verrattuna vaihtoehtojen valintaan 
taulukosta sen käyttö on 80–95 % nopeampaa.

Mikä parasta: iQuote on valmiiksi integroitu ALSO:n 
verkkokauppaan. Kun käytät nyt hieman aikaa sen 
opetteluun, tulevaisuudessa se säästää sinulta aikaa 
huomattavan paljon. Pystyt tekemään tarjouksia 
nopeammin, käsittelemään tilauksia nopeammin 
ja myymään asiakkaille enemmän. 

Ja tässä vieläkin parempia uutisia: olemme pian 
lisäämässä HPE iQuoteen erityisiä pk-yrityspaketteja. 
Nämä ainutlaatuiset alennukset on yhdistetty 
HPE-näytekokoonpanoihin, joiden kokoaminen on 
yksinkertaista ja joita myydään säännönmukaisesti.   

Enemmän tarjouksia, vähemmän aikaa, 
enemmän tuottoja.

Olemme laatineet HPE iQuoten opettelua varten eri 
toimintoja ja vinkkejä esittelevän oppaan. 

HPE iQuoten käyttöopas
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HPE iQuote on kokoonpano-, hinnoittelu- ja tarjoustyökalu. 
Sen käyttöliittymä on intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen. 
iQuoten avulla tarjousten valmistelusta tulee joustavampaa ja 
monipuolisempaa. Validointitarkistus varmistaa virheettömät 
tarjoukset joka kerta.

Miksi käyttää HPE iQuotea?

Merkittävät hyödyt

Monimutkaisia 
kokoonpanoja 

muutamassa minuutissa

Lisämyynnin ja 
lisävarusteiden helppo 

lisäys tarjouksiin

Tarjousten lähettäminen 
ja tilausten luominen 

yhdellä napsautuksella 

Reaaliaikaiset hinta- ja 
varastotiedot

Kokoonpanoja on 
mahdollista tallentaa, 

muokata ja käyttää 
uudelleen

Sisäänrakennetut 
validoinnit varmistavat 

100 %:n tarkkuuden

Suora pääsy HPE:n ja 
ALSO:n kampanjoihin 

ja alennuksiin, mukaan 
lukien parhaat 
tarjouspaketit

Helppo tuotehaku ja 
-suodatus

Ehdotukset parhaista 
kokoonpano-

vaihtoehdoista 
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Luo kokoonpanosi

Valitse tuoteryhmä (palvelin, tallennus, verkot)

Suodata tulokset asiakkaan tarpeiden ja/tai 
yrityskoon mukaan

Valitse peruskokoonpano ja mukauta sitä lisäyksillä

Käytä validointia yhteensopivuusongelmien poistamiseen

Siirry ALSO-verkkokauppaan

Kirjaudu ALSO-verkkokauppaan

Napsauta Shopping Tools (Ostostyökalut) -> 
Configurator (Kokoonpanomäärittäjä)

Valitse Hewlett Packard Enterprise iQuote

Verkkokauppa

Vaiheittainen opas tyypilliseen HPE 
iQuote -kokoonpanoprosessiin.

Miten käytät HPE iQuotea

Tarjous ja tilaus

Valitse katteesi 

Lisää kokoonpano ostoskoriisi

Toimita tarjous asiakkaallesi

Tilaa ja lähetä kokoonpanosi yhdellä napsautuksella

QUOTE

HPE iQuote auttaa sinua luomaan 
seuraavia kokoonpanoja:

HPE ProLiant -palvelimet
HPE MSA, StoreEasy, D3000 -tallennus
Aruba-tukiasemat ja -kytkimet
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Sinä osaat hommasi. Pelkästään vilkaisemalla yllä olevia tietoja 
saat epäilemättä selvän käsityksen siitä, miksi HPE iQuote on 
erinomainen työkalu. Nyt olet vain yhden napsautuksen päässä 
näiden lupausten toteutumisesta. Toivotamme menestystä.

HPE iQuote -vinkit

Aloita HPE iQuoten käyttö nyt

Säästä kokoonpanoaikaa
Kokoonpanoja on mahdollista tallentaa, avata uudelleen ja 
muokata milloin tahansa. Nimeä kukin kokoonpano siten, 
että sinun on helppo luokitella tarjouksesi ja löytää ne 
uudelleen – esimerkiksi käyttämällä asiakkaan nimeä, 
päiväystä ja tarjoustyyppiä. 

Löydä alennukset nopeasti

iQuote esittää hinnat eri väreissä, jotta ALSO:n ja HPE:n 
kampanjat ja alennukset tulevat hyvin esille: 

Harmaa Vakiohinta 
Vihreä Kampanjahinta
Violetti HPE:n listahinta

Tarkista varastotilanne
Jos korissa olevan nimikkeen määrä näkyy punaisella, 
se tarkoittaa, että tuotetta ei ole varastossa. Voit tästä 
huolimatta lisätä varastosta löytymättömiä tuotteita 
ostoskoriin ja tehdä tilauksen. Tällaiset tuotteet 
toimitetaan heti, kun niitä on jälleen varastossa.

Tunne markkinatilanne

Competitive Selling (Kilpailukykyinen myynti) -välilehden avulla 
voit verrata HPE:n tuotetta muiden valmistajien tuotteisiin ja 
varmistaa, että teet asiakkaallesi oikean valinnan.


