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MSG app
+  Meer omzet door extra ordergemak
+ Hogere conversie op smartphones en tablets 
+  Binnen 1 maand beschikbaar in de app store
+  Super snel leveren door koppeling met je ERP-systeem

De betaalbare app voor handelsbedrijven



Dan laat je omzet liggen. Nieuwe generaties klanten wil-
len namelijk altijd en overal kunnen bestellen. En daar-
bij verwachten ze een perfecte mobile user experience. 
Een eigen app is daarbij onmisbaar. 

Die app ligt klaar voor je. MSG Software heeft namelijk een standaardapp voor (groot)
handelsbedrijven ontwikkeld. De MSG app is eenvoudig te customizen op basis van jouw 
wensen. Zo heb je in no-time een app voor jouw 
klanten. En dat tegen een prijs die tot 10 keer la-
ger ligt dan wanneer je een eigen app van scratch 
af aan laat ontwikkelen. Ontdek de voordelen en 
maak een afspraak om jouw app te bespreken! 

Heeft jouw bedrijf nog 
geen app?
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“Een app op maat, 
zonder het bijbehorende 
prijskaartje. Dat is het 
idee!” 

Albert Buitenhuis
app-adviseur



Dit levert de 
app jou op:
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Meer omzet Snellere verwerking

Lagere verwerkingskosten

Lagere faalkosten

Betere conversie

Meer gemak

53% van de webbezoeken is al afkomstig van 
een smartphone of tablet. 86% van de tijd op 
onze mobiele devices gaat naar apps. Mobile is 
growing. En dat blijft nog wel even zo. 

Als je de app koppelt aan jouw ERP-systeem, 
kun je orders realtime verwerken. Zo zet je een 
stap op weg naar same of next-day delivery. 

Een deel van de klanten die nu nog per mail of 
telefoon bestelt, zal dat straks via de app doen. 
Hierdoor dalen je verwerkingskosten per order. 

Omdat klanten in de app zelf hun bestellingen 
invoeren, neemt de kans op verwerkingsfouten 
af. Zo dring je faalkosten terug. 

Een app levert op mobiele devices een hogere 
conversie op dan op een webshop.

Met de app kunnen jouw klanten overal en altijd 
eenvoudig producten bestellen. Dat zullen ze 
dan ook sneller doen. 
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Een eigen app ontwikkelen is duur. Je bent al snel tien-
duizenden euro’s verder. En wie garandeert je dat zo’n 
app over een jaar nog goed werkt, als jouw klanten een 
nieuwe versie van iOS of Android op hun smartphone 
hebben geïnstalleerd? 

Een app op maat, 
zonder het bijbehorende 
prijskaartje
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MSG Software biedt je een aantrekkelijker al-
ternatief. Wij hebben speciaal voor de (groot)
handel een standaardapp ontwikkeld. Inclusief 
beheerplatform, communicatieprotocollen, opti-
male mix van online en offline functionaliteiten, 
een betalingssysteem én meer. Op al dat denk-
werk lift jouw bedrijf mee. Dat scheelt een flinke 
investering. 

Lijkt jouw app dan op die van anderen? Tech-
nisch gezien wel. Maar klanten zien een unie-
ke bedrijfsapp. Met jouw bedrijfsnaam, logo en 
huisstijl op hun smartphone of tablet. De MSG 
app is namelijk snel en eenvoudig te customizen 
op basis van jouw wensen. En terwijl de orders 
uit de app bij jou binnenstromen, zorgen wij dat 
hij technisch up-to-date én veilig blijft. 

“Elke app is weer 
anders. Ik verwerk 
jouw wensen in onze 
standaardapp en test 
of alles perfect werkt.”

Wim Nihoul
app-ontwikkelaar
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Functionaliteiten 
& Features

Presenteer je complete assortiment
Of je nu 100, 1.000, 10.000 of 100.000 producten levert, toon zoveel producten als je maar 
wilt. Door de handige filter- en zoekfuncties en de barcodescanner in de app kunnen jouw 
klanten toch in no-time hun favoriete producten bestellen. 

Toon klantspecifieke prijs- en betalingscondities
Heb je specifieke prijsafspraken met klanten? Wisselende afspraken over facturatie en be-
taling? Geen probleem. De app ondersteunt klantspecifieke prijs- en betalingscondities. 

Bied een gepersonaliseerde shopomgeving
Voer je een uitgebreid assortiment? Maak het je klanten dan nog gemakkelijker met bestel-
lijsten of speciaal voor hen geselecteerde producten of productgroepen. Uiteraard kunnen 
jouw klanten ook op basis van hun bestelhistorie herhaalorders plaatsen. 

“Heb je vragen over de 
app of het CMS-
systeem? Dan kan ik je 
helpen.”

Björn Pals
app-supporter
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Handel salesprocessen op locatie af
Met een speciale accountfunctie kunnen jouw vertegenwoordigers op locatie of tijdens een 
beurs een bestelling voor een klant plaatsen. Terwijl ze in de auto stappen, wordt in jouw 
magazijn de order al klaargemaakt voor verzending. Zo heeft jouw klant sneller zijn produc-
ten binnen en zijn jouw verkopers minder tijd kwijt aan het verwerken van orders. 

Verwerk realtime nieuwe orders  
Koppel de app aan jouw ERP-systeem, zodat je 24/7 bestellingen kunt verwerken en muta-
ties in je assortiment direct zichtbaar zijn voor klanten. Liever geen koppeling? Dan ontvang 
je de orders per mail in een bestandsformaat en frequentie die je zelf kiest. 

Factureer eenvoudig bestellingen 
Wil je (een deel van) jouw klanten per factuur laten betalen? Dan genereert de app voor jou 
handige facturatie-overzichten per klant, met een frequentie die je natuurlijk zelf bepaalt. 

Laat klanten veilig online betalen
De app beschikt over een internetkassa die geschikt is voor internationale online verkoop en 
diverse betaalmethoden ondersteunt. Je stelt je eigen afrekenproces samen en betaalt per 
transactie. Alle betalingen gaan versleuteld via een beveiligde verbinding. 

Toon vestigings- en contactgegevens  
Handig als klanten bestellingen zelf willen afhalen. De app toont jouw vestiging(en) op de 
kaart en biedt de mogelijkheid om direct contact op te nemen. 
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Binnen een maand de 
eerste orders
Wil je aan de slag met onze app? Dan kan het snel gaan. 
Als we samen ons best doen, kunnen jouw klanten al 
over een maand hun eerste orders plaatsen. 

Week

1
Week

2
Week

2
We inventariseren 
samen jouw wensen
Wat wil je anders dan de stan-
daard? Dat is de belangrijkste 
vraag. 

We zetten jouw 
beheerplatform klaar
Onze ontwikkelaars verwerken 
jouw wensen en customizen 
de app.

Je kunt jouw 
producten toevoegen
Dat hoeft natuurlijk niet hand-
matig. Een Excel-import doet 
wonderen. 



09

Week

3
We bieden jouw app 
aan bij Apple en Google
Doordat onze standaardapp al 
goedgekeurd is, krijg je sneller 
toegang tot de App Store en 
Google Play Store. 

“Snel aan de slag? 
Ik zorg dat  je binnen 
twee weken jouw app 
kunt gaan vullen.” 

Hugo Buswijller
app-ontwikkelaar

Week

4
Week

4
Je kunt jouw klanten 
informeren
We genereren voor elke klant 
een gebruikersnaam en wacht-
woord. 

Klanten kunnen jouw 
app downloaden
Laat die orders maar binnen-
stromen!
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In een wereld die sneller verandert dan ooit, moet je 
blijven schakelen. Daar helpt MSG Software je bij. 
Met ERP-systemen, online portals, apps en scan- 
oplossingen. 

IT-partner van 
handelsbedrijven
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Al onze producten zijn speciaal ontwikkeld voor 
(groot)handelsbedrijven. En het mooie is: ze zijn 
modulair. Dat betekent dat ze moeiteloos met 
elkaar praten. Maar ook met de software en sys-
temen die je al gebruikt. 

De kracht van MSG Software? Wij bieden maat-
werk met een standaardtwist. Zo ben je verze-
kerd van flexibiliteit én continuïteit. Dat combi-
neren we met een hoge snelheid - beslissingen 
gaan hier niet over vier schijven - en een grote 
betrokkenheid. Wij werken niet voor je, maar 
met je. En voelen ons verantwoordelijk voor 
jouw succes!

Maak een afspraak om 
te sparren! 

Benieuwd naar de mogelijkheden 
van onze app voor jouw bedrijf? 
Maak een afspraak voor een  
adviesgesprek bij jou op locatie.

“Ik denk graag met je 
mee hoe een app opti-
maal kan aansluiten op 
 jouw bedrijfsprocessen.” 

Albert Buitenhuis
app-adviseur
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