B2B
Digital Platform

TIL JER SOM VIRKSOMHED

Den digitale platform er en overskuelig
platform som er under konstant udvikling
og hele tiden forbedres.
Med den digitale platform får du en
brugervenlig platform, der tilpasses til dit
behov.

Opret ordre på vores digitale platform, hvor du
kan være sikker på at det bliver gjort som du vil
have det hver gang.
Erhvervsdrivende kan have deres egne
foretrukne procedurer, og det støtter vi op
omrking. Derfor sidder vores erhvervsafdeling
altid klar til, at imødekomme dine efterspørgsler.

Overblik
Den digitale platform giver dig
mulighed for at holde overblik over
alt handel med Mentech. Du vil få
adgang til en overskuelig
ordreoversigt hvor du kan se alle,
både afsluttede og igangværende
ordrer. Du vil kunne gå i dybden og
se detaljer såsom tilbud, sms
korrespondancer, hvem der har
rekvireret ordren og hvordan den
bliver returneret.

Budget
Du vil på platformen kunne
finde en budgetmenu. Her
kan du bestemme
virksomhedens budget,
afdelingsbudget og lign.
Du vil også kunne justere
grænser for notifikationer,
så du får besked hvis du er
ved at overskride dit budget.

Afdelingsmuligheder
Du vil få mulighed for at oprette flere afdelinger og
knytte brugere til de forskellige afdelinger. Du kan
sætte budgetter for de forskellige afdelinger så du
sikrer dig at regningerne ikke løber løbsk.
Du kan også følge de forskellige afdelingers
ordrer, samt se hvem der bestiller dem og hvad
de godkender eller ikke godkender af tilbud.

Rollestyring
Du vil som ansvarlig få tildelt rolle som Super Admin
Bruger. Dette giver dig adgang til alt. Som Super Admin
Bruger vil du kunne oprette nye afdelinger, nye brugere
og administrere disse brugere. Du vil bl.a. også kunne
oprette brugere med begrænset adgang og selv
bestemme hvor meget dine medarbejdere skal kunne
gøre på platformen. Du vil derudover også kunne tilføje
kommentarere på dine brugere og meget mere.

Nice-to-Have funktioner
Platformen giver også mulighed for CSV import
af brugere, samt mange andre smarte funktioner!
Lyder dette som noget for dig? Så skriv en mail
til erhverv@mentech.dk, så ringer vi til dig i dag!

Da vi har en utrolig hurtig ombytning process samt levering af
reservedele, så vil det være muligt at modtage det ombyttede produkt
eller et repareret produkt indenfor 24 timer i gennemsnit.
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