
HPE iQuote
Lämna offerter snabbare. 
Sälj mer.
iQuote är ett verktyg som effektiviserar 
offertprocessen och ökar intäkterna. 

Läs vidare om du vill veta mer.
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Ödslar du arbete och tid på offertskapande och 
uppföljningar för leveranser? Tid som hade kunnat 
läggas på säljande istället? 

I så fall är det ett smart drag att börja använda 
HPE iQuote. Det är 80–95 % snabbare jämfört 
med att välja bland alternativ i ett kalkylblad.

En god nyhet: iQuote är redan integrerat  
i ALSO-webbutiken. Allt du behöver göra är att 
lägga lite tid på att lära dig verktyget nu. Sedan 
kan du spara massor av tid på att göra offerter och 
beställningar snabbare samt sälja till fler kunder. 

Något som är ännu bättre: vi lanserar snart 
exklusiva SMB-paket till HPE iQuote. 
De här exklusiva rabatterna medföljer HPE-
konfigurationerna som är enkla att sammanställa 
och fungerar smidigt i processflödet.

Fler offerter, mindre tid, större intäkter.

Vi har tagit fram en guide och ett tipsdokument som 
hjälper dig komma igång med HPE iQuote. 

Användarhandbok för HPE iQuote
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HPE iQuote är ett verktyg för konfigurering, prissättning 
och offerering. 
Det är intuitivt och har ett användarvänligt gränssnitt. iQuote 
ger större flexibilitet och fler möjligheter när du förbereder 
offerter. Valideringen säkerställer att alla offerter är felfria.

Varför HPE iQuote?

De stora fördelarna

Komplexa 
konfigurationer på 
några få minuter

Enkel merförsäljning 
och tillägg av tillbehör

Lämna offerter och 
ordrar med bara 

en klickning 

Priser och 
lagernivåer 

i realtid

Konfigurationerna 
kan sparas, justeras 
och återanvändas

Inbyggda 
valideringskontroller 
ger 100 % exakthet

Direktåtkomst till 
kampanjer och rabatter för 

HPE och ALSO, inklusive 
paketerbjudanden

Enkel sökning och 
filtrering av produkter

Förslag på val 
av lämpliga 

konfigurationer 
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Skapa din konfiguration

Välj din produktgrupp (Server, Storage, Networking)

Filtrera resultaten efter din kunds behov/storlek på företag

Välj en grundläggande konfiguration och anpassa 
den med tillägg

Använd valideringskontrollen för att åtgärda 
kompatibilitetsproblem

Lämna offert och beställ

Välj dina marginaler 

Lägg till konfigurationen i din kundvagn

Leverera offerten till din kund

Beställ och leverera din konfiguration med en enda klickning

Gå till Also-webbutiken

Logga in på ALSO-webbutiken

Klicka på Shopping Tools -> Configurator

Välj Hewlett Packard Enterprise iQuote

Webbutik

En steg-för-steg-guide till en typisk 
konfigurationsprocess för HPE iQuote.

Så här använder du HPE iQuote

QUOTE

HPE iQuote hjälper dig konfigurera

HPE ProLiant-servrar
HPE MSA, StoreEasy, D3000 Storage
Aruba-åtkomstpunkter och -växlare
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Du kan ditt jobb. Om du går igenom informationen ovan 
förstår du varför HPE iQuote är ett perfekt verktyg för dig. 
Nu återstår bara ett klick innan det kan börja uträtta vad 
det lovat. Vi önskar dig all framgång.

Tips för HPE iQuote

Kom igång med HPE iQuote nu

Spara tid med konfigurationer
Konfigurationer kan när som helst sparas, öppnas 
på nytt och justeras. Ge varje konfiguration ett namn 
som underlättar för dig att katalogisera dina offerter 
och enkelt hitta dem om du behöver – använd till 
exempel kundens namn, datum och offerttyp. 

Hitta rabatter snabbt

iQuote visar priser i färgsatta intervall för att lyfta 
fram kampanjer och rabatter för ALSO och HPE: 

Grå  Standardpris 
Grön  Kampanjpris
Lila  HPE-listpris

Kontrollera lagerstatusen
Om siffran för antal för en viss artikel visas i rött betyder 
det att produkten inte finns i lager. Du kan ändå lägga 
till artiklar som inte finns i lager i din korg och göra en 
beställning. De levereras till dig så snart de finns i lager.

Lär känna marknaden

Använd fliken Competitive Selling för att matcha 
en HPE-produkt mot andra tillverkare och säkerställa 
att du gör rätt val för din kund.


