
HPE iQuote
Szybsza wycena. 
Większa sprzedaż.
iQuote jest doskonałym narzędziem 
usprawniającym proces wyceny 
i zwiększającym zyski. 

Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.
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Czy marnujesz zasoby na konfigurowanie wycen 
i śledzenie dostaw? Zasoby, które mogłyby 
zostać wykorzystane do sprzedaży? 

Jeśli tak, to nauka korzystania z HPE iQuote to dobry 
wybór. W porównaniu z opcjami kompletacji z arkusza 
danych, jest on o 80–95% szybszy.

A najlepsze jest to, że iQuote jest już zintegrowane 
ze sklepem internetowym ALSO. Wszystko, co musisz 
zrobić, to poświęcić trochę czasu na naukę teraz, aby 
zaoszczędzić dużo czasu w przyszłości – co pozwoli 
Ci szybciej przygotowywać wyceny, przetwarzać 
zamówienia i sprzedawać większej liczbie klientów. 

A jeszcze lepsze jest to, że wkrótce będziemy 
prezentować ekskluzywne pakiety SMB dla HPE iQuote. 
Te ekskluzywne zniżki są dołączane do prezentowanych 
konfiguracji HPE, których skompletowanie jest proste 
i które regularnie pojawiają się w kanałach sprzedaży.   

Więcej wycen, krótszy czas, większy zysk.

Aby pomóc Ci opanować HPE iQuote, 
przygotowaliśmy dla arkusz informacyjny i poradnik. 

Przewodnik dotyczący korzystania  
z HPE iQuote
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HPE iQuote to narzędzie do konfiguracji i wyceny. 
Posiada przyjazny interfejs użytkownika i jest intuicyjne  
w obsłudze. iQuote zapewnia większą elastyczność i funkcjonalność 
w przygotowywaniu wycen. Funkcja sprawdzenia pozwoli 
Ci za każdym razem uniknąć błędów w wycenach.

Dlaczego HPE iQuote?

Największe korzyści

Błyskawiczne 
opracowanie 

złożonych konfiguracji

Prosta realizacja 
sprzedaży dodatkowej 
i sprzedaży akcesoriów

Przygotowanie 
wycen i wysyłanie 
zamówień jednym 

kliknięciem 

Uzyskiwanie informacji 
o cenach i zaopatrzeniu 
w czasie rzeczywistym

Konfiguracje można 
zapisywać, edytować 

i wykorzystywać 
ponownie

Zintegrowana funkcja 
sprawdzania gwarantuje 

100% dokładność

Bezpośredni dostęp do 
promocji oraz rabatów 

HPE i ALSO, w tym ofert 
o najwyższej wartości

Łatwe wyszukiwanie 
i filtrowanie 
produktów

Sugestie 
najlepszych opcji 

konfiguracji 
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Wycena i zamówienie

Wybierz marżę 

Dodaj konfigurację do koszyka

Dostarcz ofertę klientowi

Zamów i wyślij konfigurację jednym kliknięciem

Przejdź do sklepu internetowego Also

Zaloguj się do sklepu internetowego Also

Kliknij Narzędzia zakupowe -> Konfigurator

Wybierz Hewlett Packard Enterprise iQuote
Sklep 
internetowy

Stwórz własną konfigurację

Wybierz grupę produktów (serwery, magazyny danych, 
produkty sieciowe)

Filtruj wyniki adekwatnie do potrzeb klienta / wielkości firmy

Wybierz podstawową konfigurację i dodaj elementy dodatkowe

Skorzystaj ze sprawdzenia zgodności, aby wyeliminować 
problemy z brakiem zgodności

Przewodnik krok po kroku po typowym 
procesie konfiguracji HPE iQuote.

Jak korzystać z HPE iQuote

QUOTE

HPE iQuote pomoże Ci skonfigurować

Serwery HPE ProLiant
Magazyny danych HPE MSA,  
StoreEasy, D3000
Punkty dostępu i przełączniki Aruba
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Znasz się na tym, co robisz. Jedno spojrzenie na powyższe 
informacje powinno dać jasny obraz tego, dlaczego HPE iQuote 
jest doskonałym narzędziem dla Ciebie. Teraz wystarczy jeszcze 
tylko jedno kliknięcie, aby z niego skorzystać. Życzymy sukcesów.

Porady dotyczące HPE iQuote

Zacznij korzystać z HPE iQuote już teraz.

Oszczędzaj czas dzięki konfiguracjom
Konfiguracje można zapisywać, zmieniać i wykorzystywać 
ponownie w dowolnym momencie. Możesz nazwać każdą 
konfigurację w sposób umożliwiający skatalogowanie 
ofert i łatwe ich przeniesienie – na przykład przy użyciu 
nazwy klienta, daty i typu oferty. 

Znajdź zniżki

iQuote wyświetla ceny w różnych kolorach, aby wskazać 
promocje ALSO i HPE oraz rabaty: 

Szary  Cena standardowa 
Zielony Cena promocyjna
Purpurowy Cennik HPE

Sprawdzanie zaopatrzenia
Jeśli liczba sztuk obok artykułu w koszyku wyświetli 
się w kolorze czerwonym, oznacza to, że produkt jest 
niedostępny. Mimo to można dodać do koszyka artykuły 
niedostępne i złożyć zamówienie. Zostaną wysłane, gdy 
tylko ponownie będą dostępne.

Poznaj rynek

Użyj zakładki Konkurencyjna sprzedaż, aby dopasować 
produkt HPE do innych producentów, aby upewnić się, 
że dokonujesz właściwego wyboru dla swojego klienta.


