Effektivt

Lønnsomt

Spesialist

Effektivt og lønnsomt

forretningssystem og netthandel
Multicase har fokus på bedrifter hvor netthandel og logistikk er kjernevirksomheten. Som spesialister leverer vi
systemer som øker effektiviteten og bedrer lønnsomheten for våre kunder.
Gjennom mange år har vi utviklet løsninger som automatiserer manuelle oppgaver og frigjør tid til verdiskapende
arbeid. Multicase tar ansvar for at alle funksjoner spiller sammen, fra enkle handelsprosesser til avanserte
internasjonale transaksjoner.

Forretningssystem

Netthandel

Multicase forretningssystem er en bransjeløsning for
bedrifter med fokus på logistikk. Systemet håndterer de
viktigste prosessene i virksomheten som ordre, lager,
faktura og innkjøp. Det er der verdiskapningen foregår
enten man er distributør, grossist eller selger direkte til
sluttbruker.
Multicase har ferdige
løsninger som bygger på
mange års erfaring fra
logistikkintensive bedrifter.
Prosessene er velprøvde og
det er sjelden behov for
spesialtilpasninger. For
deg som kunde, gir dette
forutsigbarhet og trygghet.

Multicase leverer en egenutviklet netthandel som er
integrert med forretningssystemet. Alle som har erfaring
med netthandel vet hvor viktig det er at ulike prosesser
og funksjoner spiller sammen. Multicase Norge AS
har høy kompetanse og mange års erfaring i å levere
integrerte netthandelsløsninger med utgangspunkt i
Multicase forretningssystem.

Fordeler full integrasjon
• Økt effektivitet
• Automatisering
• Ett registreringspunkt
• Alt på ett sted
• Sømløse prosesser
• Spesialisert for
bedrifter som selger
varer

• Gjenbruk av data
• Netthandel integrert
med forretningssystemet
• Dynamisk publisering
av innhold
• Kundesenter
• Kundespesifikk
tilpasning

Vi tilbyr en vedlikeholdsfri
netthandel som er et speilbilde
av forretningssystemet. Fra en
ordre registreres vet Multicase om det skal genereres
innkjøp eller kjøres plukkliste.
Kunden holdes automatisk
orientert om leveringssituasjonen. Betalingsløsninger og
fraktberegninger er sømløst
integrert uten manuell etterbehandling.

Økt effektivitet
Lavere marginer og økt konkurranse gjør at stadig
flere virksomheter må redusere kostnadsnivået for
å være konkurransedyktige. Dette skal ikke gå på
bekostning av den service man yter sine kunder.
Snarere tvert imot - kravene fra kundene blir stadig
større.
Multicase forretningssystem har i snart 20 år hjulpet handelsbedrifter med å bli enda mer effektive.
Våre kunder er bedrifter der logistikk og netthandel

Velg en spesialist
Det er viktig å velge riktig verktøy for jobben. Slik
er det også med forretningssystemer. Det finnes
mange leverandører med ulik fokus og kompetanse.
De fleste har et bredt nedslagsfelt og passer inn i
mange ulike virksomheter.
Multicase er spesialist på vareflyt, og levererer
optimaliserte løsninger til bedrifter hvor dette
er kjernevirksomheten. All utvikling handler om
å effektivisere prosessene for å frigjøre tid til

Lønnsom investering
Valg av forretningssystem er en stor og viktig
beslutning. Bytte av system kan være kostbart,
tidkrevende og ikke alltid gi ønskede gevinster.
Nøkkelen til en god overgang er grundig forarbeid
og detaljert planlegging. Her er Multicase i en
særklasse.
Multicase skaper trygghet for beslutningen før
man inngår avtale om kjøp. Gjennom kundemøter
og workshops viser vi i praksis hvordan systemet

står sentralt. Gjennom automatiserte prosesser,
solide prinsipper og proaktivitet sørger systemet for
at ordre, innkjøpsbestillinger og leveranser håndteres mest mulig effektivt.
I Multicase legges det stor vekt på kvalitetssikring
av prosesser slik at brukerne utfører arbeidsoppgaver med samme høye presisjonsnivå - hver
gang. Dette gir forutsigbarhet og er en viktig
bidragsyter for å skape lojale kunder. Multicase
gjør hverdagen enklere for medarbeideren og gir
bedriften solid kontroll over verdikjeden.

verdiskapende arbeid.
Samhandling og automatikk er sentralt og grunnleggende for økt effektivitet. Forretningssystem og
netthandel henger sømløst sammen og alle data
vedlikeholdes ett sted.
Vi er opptatt av å gi våre kunder de beste forutsetninger for å lykkes. Vi har ingen forhandlerledd,
og kundene betjenes av spesialister med solid
kompetanse innen vareflyt og netthandel.

fungerer og identfiserer sammen med kunde de
positive effektene et bytte til Multicase vil gi. Dette
gir forutsigbarhet og sikrer at en overgang til Multicase er en god investering for bedriften.
For å gi ytterligere trygghet og forutsigbarhet
prises Multicase med en fast pris der nødvendige lisenser, konsultenttjenester, opplæring mm
inngår. Multicase Norge AS kan også gi en rentefri
finansiering som gjør at investeringen blir lønnsom
tidligst mulig og uten at det påvirker selskapets
likviditet.

Hvorfor velge Multicase?
•

Spesialister på vareflyt og netthandel

•

Standardløsning levert til fast/avtalt pris

•

Fullintegrert netthandelsløsning

•

Effektive og kvalitetssikrede prosesser

•

Benyttes av ledende aktører i mange bransjer

•

Rentefri finansiering over 36 måneder

•

Solid, seriøst og veletablert selskap med dyktige medarbeidere

OM MULTICASE || Multicase Norge AS ble etablert i 1997. Selskapet holder
til i moderne lokaler ved Torp Flyplass i Sandefjord. Selskapet består av ca
30 kompetente medarbeidere som jobber kontinuerlig med å gjøre Multicase
enda mer effektiv.
Selskapet kan vise til solide resultater det siste tiåret og har siden 2005 hatt
en AAA rating fra Bisnode Credit.
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