
Yleisimmin käytetty myyntikonfiguraattori Suomessa



Tarjoa nopeammin, vältä virheet,
myy enemmän

Digitalisoi myyntiäsi tehostamalla tarjousprosessiasi
Summium® CPQ (Configure, Price, Quote) ratkaisulla.

Tee B2B-myymisestä helppoa. Summium® CPQ -järjestelmän avulla
konfiguroit tuotteet ja palvelut, hinnoittelet ne ja generoit tarjouksen vain
napin painalluksella. Nosta yrityksesi myynti aivan uudelle tasolle!

1000+
Tukee tuhansia
samanaikaisia käyttäjiä

#1
CPQ-työkalujen markkina-
johtaja Suomessa

10 000+
Tuhansia käyttäjiä
ympäri maailmaa

20+
Kehitetty jo vuodesta
2000 lähtien



Kenelle?
� B2B myyntiorganisaatioille

� Jälleenmyyjille ja partnereille

Mihin tarpeeseen?
� Tuotteiden ja palvelujen myymiseen

� Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelemiseen

� Tarjousten tekemiseen asiakkaille

� Tilausten lähettämiseen myynnistä ERP:iin

Summium® CPQ -järjestelmän
läpi myydään vuosittain 2
miljardin euron arvosta
suomalaisia vientituotteita

Korvaa Excel-pohjaiset
hinnoittelutyökalut
modernilla digitaalisella
ratkaisulla!



12 % myynnin kasvu
2 kuukautta käyttöönoton
jälkeen

Nopeampi
tarjousprosessi:
3 päivästä 3 tuntiin

Vähemmän manuaalista työtä, koska tieto liikkuu
järjestelmien välillä automaattisesti

Yhtenäinen tilausprosessi
maailmanlaajuisesti

Myyjillä yhtenäinen
tarjousdokumentaatio

Myyjillä vakioidut
hinnoittelukäytännöt

Vähemmän
tarvetta myynnin
tekniselle tuelle

Vähemmän virheitä
tuotteiden konfiguroinnissa
ja hinnoittelussa

Tarjousten muokkaaminen onnistuu aiempaa nopeammin

Säästä aikaa ja rahaa myynnissä
Asiakkaidemme kertomia hyötyjä



Tarjoamme laajasti erilaisia palveluita, joiden
kautta takaamme asiakkaillemme Summium®

CPQ:n onnistuneen suunnittelun, toteutuksen,
käyttöönoton ja ylläpidon.

� Konsultointipalvelut

� Proof-of-concept palvelut

� Vaatimusmäärittelypalvelut

� Projektipalvelut

� Koulutuspalvelut

� Kehityspalvelut

� Ylläpito- ja tukipalvelut

Palveluilla onnistuneeseen
käyttöönottoon



Tehokas konfiguraattorimoottori
Hallitse tuote- ja palvelutarjoamaasi tehokkaan sääntö-
ja rajoitepohjaisen konfiguraattorin avulla.

Tarjouksen hallinta
Generoi korkealaatuinen tarjous ja muu
liitännäisdokumentaatio vain napin painalluksella.

Luota ohjaavaan myyntiin
Auta käyttäjää löytämään paras tuote tai palvelu
asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Tuotetarjoaman visualisointi
Paranna käyttäjäkokemusta tuotekuvien ja 3D-
mallien avulla.

Hinnoittelun hallinta
Joustavat hinnoittelumahdollisuudet, mukaan lukien
alennuskäsittely ja sopimushinnastojen hyödyntäminen.

Laajat integrointimahdollisuudet
Integroi tilaukset ja muut tiedot ympäröiviin master
data järjestelmiin (ERP, CRM, PDM, BI, CAD, Excel).

Myyntikanavan hallinta
Hallitse koko myyntikanavan tarpeet omasta
myynnistä partnereihin ja jakelijoihin.

Smart-mallinnustyökalu
Rakenna tuotetieto järjestelmään itse tai anna se
meidän tehtäväksi. Ohjelmointitaitoja ei tarvita.

Ominaisuuksia
Summium® CPQ on joustava ja modulaarinen järjestelmä sisältäen muun muassa
seuraavat ominaisuudet:



Meihin luottavat



wapice.com
sales@wapice.com
+358 10 277 5000

Brought to you by

Creating a smarter future today.

Wapice Oy on suomalainen täyden palvelun ohjelmistotalo.

Meidän tehtävänämme on toimia asiakkaidemme teknologia-

partnerina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia

mahdollisuuksia. Intohimonamme ovat uusimmat teknologiat ja

tarjoamme kattavia ratkaisuja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntemuksemme avulla luomme

ratkaisuja, jotka tehostavat teollisuuden innovaatioita.

Ratkaisumme ovat alan johtavien yritysten käytössä ympäri

maailmaa.

Lataa tämä esite
.pdf muodossa

Kiinnostuitko?
Haluatko nähdä kuinka Summium®CPQ soveltuu
juuri sinun tarpeisiisi? Ota yhteyttä niin
rakennamme sinulle ilmaisen demon!

Digitalisoi koko myyntiprosessisi
Summium® tuoteperheen avulla
Summium® CPQ on osa Summium® tuoteperhettä.

Tuoteperheen toinen tuote, Summium® Selector,

on teollisuuden vaativiin tarpeisiin kehitetty helppo-

käyttöinen verkkokaupparatkaisu. Se mahdollistaa

tarjouspyyntöjen tekemisen sekä tuotteiden ja

palveluiden tilaamisen suoraan verkosta aivan

uudenlaisella tavalla.


