
• Myyjän selainpohjainen työka-
lu ilmoitusmyynnin hallintaan

• Aina käytettävissä, riippumat-
ta ajasta ja paikasta 

• Reaaliaikainen työkalu myyn-
ti johtajille myyntitiiminsä 
toimintojen raportointiin ja 
ohjaamiseen

• Soveltuu käytettäväksi myös 
tableteilla ja mobiililaitteilla

• Kehittäjänä Anygraafin hol-
lantilainen partneri, Penthion 
Media Technologies 

• Tuotantokäytössä Hollannissa 
vuodesta 2012

• Anygraaf kehittää edelleen 
Skandinavian tarpeisiin

YOUR STRATEGIC  
MEDIA SOLUTION 

PARTNER

BROWSER BASED AD MANAGEMENT 

AProfit eSales
AProfit eSales on selainpohjainen työkalu 
ilmoitusmyynnin hallintaan ja aktiiviseen 
myyntityöhön kentällä. Järjestelmä pitää 
ajantasalla niin tiiminvetäjät kuin yksittäiset 
myyjätkin. 

”Haluan, että myyjäni ovat kentällä ja tekevät tiivistä 
yhteistyötä asiakkaan kanssa. Heillä pitää olla tähän 
tehokkaat työkalut.”

AProfit eSalesin selaimeen aukeava työpöytä koostuu widgeteis-
tä, jotka on järjestelty käyttäjän roolin tarpeiden mukaisesti. 
Myös käyttäjä voi järjestellä widgettejä. Näkyvissä voivat olla 
esimerkiksi tarjouskanta, avoimet tehtävät ja budjetit.  

KPI (Key Performance Indicators)
”Haluan ohjata myyjiäni budjetin, kontaktien pisteytyksen 
ja luotettavan ennusteen avulla.”

AProfit eSales näyttää visuaalisesti tärkeimmät tunnusluvut. 
Myyjillä voi olla ennalta asetetut tavoitteet ja odotukset. Myy-
jät saavat tiedon näiden tavoitteiden täyttymisestä, ja yhdellä 
silmäyksellä käsityksen odotuksista ja mahdollisuuksista. 

Myyntitiimin vetäjä pystyy ohjaamaan toimintaa luotettavien 
ja ajantasaisten tietojen pohjalta. Hänellä on käytettävissään 
asiakaskohtaiset budjettivertailut sekä ennusteet, joissa voidaan 
painottaa tarjousten todennäköistä toteutumista.

”Haluan nähdä ja hallita kaikkia tiimimme tehtäviä, 
mahdollisuuksia, asiakastietoja ja tarjouksia yhdessä ja 
samassa näkymässä.”



• Tehostaa ilmoitusmyyntiä, 
koska myyjä pystyy toimimaan 
fyysisesti enemmän kentällä 

• Reaaliaikainen, kuvaava 
näyttö myyntiaktiviteeteista, 
asiakkuuksista ja ilmoitusten 
varaustilanteesta 

• CRM-tietojen hallinta

• Kontaktien hallinta ja visuaali-
nen kalenteri

• Budjettien, ennustusten, tar-
jouskannan ja myynnin seu-
ranta

• Tarjousten tekeminen

• Ilmoitusvarausten syöttämi-
nen ja materiaalin välittämi-
nen

• Printtituotteen varaustilanteen 

Tiedot aina ajan tasalla, tarjoukset nopeasti
”Asiakkaan luona ollessani haluan heti kirjata myynti-
keskustelun tulokset suoraan järjestelmään.”

Myyjä pystyy syöttämään asiakaskäynnin tulokset järjestel-
mään heti tuoreeltaan, kun ne ovat muistissa. Käynti saattaa 
muuttua mahdollisuudeksi myydä ilmoitustilaa tai suoraan 
tarjoukseksi tai jopa kaupaksi. Kaikki nämä vaiheet kirjautuvat 
järjestelmään ja helpottavat kentällä tapahtuvan työn seuran-
taa sekä tulevien julkaisujen suunnittelua toimituksissa.  

”Haluan, että asiakas saa tarjouksen heti – vaikka jo 
tapaamisen aikana. Tehokas ja nopea tarjousprosessi luo 
hyvän pohjan myynnin luotettavalle ennustettavuudelle.”

Myyjä pystyy tuottamaan tarjouksen jopa heti myyntitapaa-
misen lopuksi. Tarjoukseen on helppo tuottaa vaihtoehtoisia 
malleja asiakkaan ilmoitustarpeen mukaan. Vakiopohjat ja tar-
jousdokumentin täyttämistä ohjaavat widgetit luovat pdf-muo-
toisen selkeän tarjouksen hetkessä. Tarjous voidaan tallentaa 
järjestelmään ja lähettää asiakkaalle sähköpostilla.

Ilmoitustilan hallinta – Planner-näkymä 
AProfit eSales pystyy näyttämään reaaliaikaisen Planner-näky-
män julkaisusta. Myyjä näkee toimituksellisen sisällön ja ilmoi-
tusmateriaalin statuksen ja tarvittaessa esikatselun.
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