“Onze verkopers
zijn unaniem
tevreden met
de Advisie
Offerte Tool”

Advisie Offerte Tool (AOT)
Metos B.V. heeft vestigingen in Ruurlo en Amsterdam en specialiseert zich in het
ontwerpen, installeren en onderhouden van grootkeukens ten behoeve van o.a.
instellingen, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants en horeca. Metos B.V. kan het
noodzakelijke maatwerk leveren dat nodig is om uw restaurant of keuken
optimaal te laten functioneren waarbij de nadruk ligt op logistiek, originaliteit en
design. Onze projectadviseurs hebben een grote ervaring opgebouwd op het
gebied van werkklimaat, logistiek, veiligheid en hygiëne in de keuken en kunnen u
hierdoor optimaal adviseren.
Toegevoegde waarde

Tevreden gebruikers

Integratie met Exact

“AOT is een prima vervanger van het
oude offerte systeem, dat vaak
storing had en best tijdrovend was.

“Onze verkopers ontdekten al snel de
voordelen van AOT. Offertes kunnen
met AOT ook buiten kantoor gemaakt
en ingezien worden, wat voor onze
buitendienst medewerkers een groot
voordeel is. Vooral grote en complexe
offertes worden nu sneller gemaakt. Wij
besparen een halve dag per week!

Besparing 1/2 dag
per week

AOT werkt geïntegreerd met Exact.
Vanuit Exact Globe Next wordt de
offerte met één druk op de knop
doorgezet naar Word. Onderdelen als
het voorblad en de situatieschets
kunnen we nog wijzigen. Offerte zijn
zeer snel en eenvoudig te maken,
mooi uitgesplitst in diverse offerte
onderdelen, extra omschrijvingen en
afbeeldingen. Uiteraard mooi in onze
huisstijl” vertelt Roland Moesman,
directeur verkoop.
Waarom voor Advisie gekozen
“Via Google kwamen we op de
website van Advisie terecht. Een
uitgebreide demonstratie overtuigde
ons om een vervolgonderzoek te
laten
uitvoeren.
Nadat
was
vastgesteld dat al onze wensen in
AOT konden worden verwerkt, is de
opdracht verstrekt. De consultant
heeft snel en deskundig de
implementatie en training voltooid.
Wij zijn erg tevreden over Advisie”.

Veranderingen roepen soms weerstand
op binnen een organisatie. Maar met de
ingebruikname van AOT hebben wij hier
niets van gemerkt,” aldus Michiel
Hekkelman, hfd verkoop binnendienst.
“Na een korte instructie zijn de collega’s
er direct mee aan de slag gegaan”.
Integratie met Exact
“Voorheen waren onze offertes nooit
centraal beschikbaar. Met AOT worden
alle offertes opgeslagen in Exact Globe
Next en in Exact Synergy voor de
opvolging. In vergelijking met het
verleden is dat een sterke verbetering!”

Ontdek alles over de Advisie Offerte Tool op onze website:

Eenvoudig in gebruik
Tevreden gebruikers
Flexibele indeling
Offertes altijd met
uniforme uitstraling
in de eigen huisstijl

