
HPE iQuote
Send tilbud hurtigere. 
Sælg mere.
iQuote er et stærkt værktøj, der forenkler 
tilbudsprocessen og øger din fortjeneste. 

Læs videre for at få mere at vide.
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Spilder du ressourcer på at konfigurere tilbud og 
følge op på leveringer? Ressourcer, der i stedet 
kunne bruges på rent salgsarbejde? 

Hvis ja, er det klogt at lære at bruge HPE iQuote. 
I forhold til at udvælge produkter på et dataark er 
det 80-95 % hurtigere.

Og det bedste er: iQuote er allerede indbygget 
i ALSO-webbutikken. Alt, hvad du skal gøre, er 
at bruge lidt tid på at lære det at kende nu. Det 
vil spare dig for meget tid senere, og du vil kunne 
oprette tilbud og ekspedere ordrer hurtigere og 
sælge til flere kunder. 

Endnu bedre: Snart kan du få eksklusive SMB-
produktpakker til HPE iQuote. Disse eksklusive 
rabatter er knyttet til fremviste HPE-konfigurationer, 
som er enkle at sætte sammen og produceres 
i større mængder.   

Flere tilbud, mindre tidsforbrug, større indtjening.

For at hjælpe dig med at mestre HPE iQuote har 
vi sammensat en gennemgang og et ark med 
tip til dette stærke værktøj. 

Vejledning i brugen af HPE iQuote
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HPE iQuote er et værktøj til konfigurering, prissætning 
og tilbudsafgivning. 
Det har en brugervenlig grænseflade og er nemt at bruge. iQuote 
giver dig større fleksibilitet og funktionalitet, når du udarbejder 
tilbud. Kontroltjekket sikrer, at tilbuddene er fejlfri – hver gang.

Hvorfor HPE iQuote?

De store fordele

Komplekse 
konfigurationer  
på få minutter

Du kan nemt opnå 
mersalg og udbygge 

dine tilbud

Send tilbud og 
afgiv ordrer med 

ét enkelt klik 

Få oplyst priser og 
lagerbeholdninger 

med det samme

Konfigurationer kan 
gemmes, ændres 

og genbruges

Indbyggede 
kontroltjek sikrer 

100 % nøjagtighed

Direkte adgang til HPE- 
og ALSO-kampagner 
og rabatter, herunder 

Top Value-tilbud

Nem produktsøgning 
og -filtrering

Forslag til de bedste 
konfigurationsløsninger 
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Opret en konfiguration

Vælg produktgruppe (server, storage, netværk)

Filtrer resultaterne efter kundens behov/firmastørrelse

Vælg en basiskonfiguration, og tilpas den med ekstra ting

Brug kontroltjekket til at undgå problemer med 
manglende kompatibilitet

Opret tilbud, og bestil

Vælg din fortjeneste 

Føj konfigurationen til indkøbsvognen

Send tilbuddet til kunden

Bestil og send konfigurationen med ét enkelt klik

Gå til Alsos webbutik

Log på Alsos webbutik

Klik på Shopping Tools (Indkøbsværktøjer)-> 
Configurator (Konfigurationsværktøj)

Vælg Hewlett Packard Enterprise iQuote

Webbutik

En trinvis vejledning i en typisk HPE 
iQuote-konfigurationsproces.

Sådan bruger du HPE iQuote

QUOTE

HPE iQuote hjælper dig med 
at konfigurere

HPE ProLiant-servere
HPE MSA, StoreEasy, D3000-storage
Aruba-adgangspunkter og -switche
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Du har styr på tingene. Et hurtigt kig på oplysningerne ovenfor 
bør give dig et tydeligt billede af, hvorfor HPE iQuote er det 
perfekte værktøj for dig. Nu skal du kun klikke én gang til for at 
opleve, hvordan det leverer varen. Vi ønsker dig alt mulig succes.

Tip til HPE iQuote

Kom i gang med HPE iQuote nu

Spar tid med konfigurationer
Konfigurationer kan til enhver tid gemmes, genåbnes og 
ændres. Navngiv hver enkelt konfiguration på en måde, 
der gør det nemt for dig at oprette et katalog over dine 
tilbud og finde dem igen – eksempelvis ved at bruge 
kundenavn, dato og tilbudstype. 

Find rabatter hurtigt

iQuote viser priserne i en række forskellige farver for at 
angive ALSO- og HPE-kampagner og rabatter: 

Grå  Standardpris 
Grøn  Kampagnepris
Lilla  HPE-listepris

Kontrollér lagerbeholdningen
Hvis en vare i kurven er angivet med et rødt antalsnummer, 
betyder det, at produktet ikke er på lager. Du kan stadig føje 
udsolgte varer til kurven og afgive en ordre. De sendes, så 
snart de er på lager igen.

Kend markedet

Brug fanen Competitive Selling (konkurrencedygtigt salg) 
til at holde et HPE-produkt op mod andre producenter for 
at sikre dig, at du træffer det rette valg til kunden.


