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Merkato biedt ongekende snelheid en gebruiksgemak op het gebied van sales- en
productconfiguratie. Het systeem geeft u de beschikking over zeer geavanceerde middelen
om uw kritische product kennis en business-rules op een gemakkelijke manier vast te leggen.

Met Merkato wordt het configureren, calculeren en documenteren van complexe producten
en diensten eenvoudig en beheersbaar.
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Verkoop Power
U legt de wensen van de klant vast 
in de overzichtelijke userinterface, 
waarbij het systeem ervoor zorgt
dat er geen fouten gemaakt 
kunnen worden.

• Nooit meer discussie over wat er 
nu eigenlijk verkocht is.

• Geen foutieve calculaties meer.
• Relevante informatie is altijd voor 

iedereen beschikbaar in de vorm 
van bijvoorbeeld productsheets, 
berekeningen, filmpjes of externe 
links.

• Vraag uw klant naar de gewenste 
functionaliteit en laat Merkato 
de antwoorden vertalen naar 
technische specificaties.

• Enkelvoudige producten of  
complete systemen.

Documenteren
• Offertes, contracten, 

handboeken, prijslijsten, 
productiedossiers, pick-lists en 
alle andere documenten in een 
handomdraai gereed, in elke taal 
en uw huisstijl.

• Ondersteuning van figuren, grafieken, 
tabellen, berekeningen etc.

• Uitvoer in elk gewenst formaat.

Bewezen techniek
Merkato wordt over de hele wereld
gebruikt door honderden 
aanbieders van complexe, 
configureerbare producten of 
diensten. Op onze website vindt u 
de verhalen van enkele klanten.

Voordelen
• 24/7 Wereldwijde toegang tot dezelfde,  

consistente informatie.
• Zonder inspanning uitbreiden van uw 

internationaal verkoopkanaal.
• Enorme vermindering van de tijd nodig om 

een offerte te maken 
• Kortere inleertijden van nieuwe verkopers.
• Controle over het proces middels 

workflows.
• 100% platform onafhankelijk. Windows, 

iOS, Linux, etc.
• Eenvoudig hergebruik van ondermeer Excel 

werkbladen en VB code.
• Een flexibel licentiemodel gebaseerd op 

floating userlicenties.
• Rechten systeem gebaseerd op users, rollen 

en groepen.
• Integratie in uw website.

Uitbreidingen
• Q-2D Connect: Real time creatie van 2D 

tekeningen en figuren.
• Q-Report: Om simpel zelf templates voor 

aantrekkelijke  documenten te maken.
• Geavanceerde, geïntegreerde 

programmeertaal.
• Q-Search: Omgekeerd zoeken.
• Q-Connect: Uitstekende koppelingen met 

ERP, CRM en andere bedrijfsapplicaties.
• Q-CAD Link: Koppelen met uw 3D CAD 

systeem.

Toepassing
Met Merkato kan elke medewerker met 
relatief weinig productkennis een correcte 
configuratie maken.
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