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WOLF
Webb – Order – Lager – Fakturering
WOLF är Strömbergs egna flexibla system som skapar och håller ordning på avancerade
flöden med möjlighet att följa allt från materialleveranser till transaktioner i realtid.
Du bestämmer vilka moduler som ska ingå i systemet från start och kan när som helst skala
upp eller ner, uppdatera och finjustera.

Vi kan även addera ett avancerat webbgränssnitt med ett antal moduler som exempelvis:
WOLF.net API – ger er möjlighet att koppla er egen e-handel eller webblösning mot Strömbergs
system. Låt Strömberg lagerhålla, plocka och packa så att ni kan fokusera på kundvård och
försäljning.
Webshop – gör ert material överskådligt och tillgängligt. Vår moderna och säkra webbplattform
gör det enkelt att se vad och hur mycket som finns på lager. Lägg din spårbara beställning lika
lätt på datorn som i mobilen.
Kampanjplanering – skapa er kampanj med marknadsmaterial. Låt sedan säljare eller återförsäljare på ett enkelt sätt ange de volymer de vill beställa. Du får en sammanställning av de
volymer som skall beställas och slipper kostsam överupplaga. Bra för er och bra för miljön.
Grupporder – skapa ett utskick med spårbara leveranser till säljare, egna butiker eller återförsäljare med endast några få knapptryck. Du ser direkt om materialet finns på lager och om
volymerna räcker och kan enkelt justera antalet till varje mottagare.

WOLF ser till att du har koll på:
• Inleveranser
• Lagersaldon
• Beställningar

Effektivitet

• Datum (FEFO)
• LOT-nummer
• Serienummer

—

Kontroll

• Utleveranser
• Följesedlar
• Fakturering

—

Spårbarhet

• Rapporter
• Reskontra

—

Säkerhet

Print On Demand – konvertera dina pappersprodukter till digitala filer som printas vid behov.
Ni slipper onödiga överupplagor och kan säkerställa att ert material är aktuellt. Med Strömbergs
Web-2-Print-lösningar kan du med mallar säkerställa att alla beställningar följer er grafiska profil
eller skapa en pärm eller folder, i valfri upplaga, med unikt innehåll anpassat efter dina behov.
Kontakta oss på 08-779 96 00 eller skicka mejl till info@strd.se så berättar vi mer.

