
INFOFLEX GROSSIST

Affärsstöd för grossistverksamhet 



INFOFLEX GROSSIST är ett komplett affärssystem speciellt 
 utvecklat för grossister med eller utan butiksförsäljning. 

Ett kraftfullt affärssystem 
Programmets avancerade logistik, stabilitet och snabbhet har gjort det uppskattat hos våra kunder.
INFOFLEX GROSSIST är flexibelt och växer med er verksamhet. Programmet är optimerat för stora 
transaktionsvolymer och många samtidiga användare. Integrerade backoffice-funktioner borgar för 
tydlig lägesöversikt på både bred och detaljerad nivå för både historik, nuläge och framtid.

Jobba smartare, inte mer. 
Tack vare ett stort utbud av externa kopplingar och 
webblösningar finns det möjlighet att jobba på valfri plats. 
IWA – Infoflex Webbapplikation är utvecklat med senaste 
tekniken för smidig och enkel hantering av ett flertal lösningar.



Funktionsbeskrivning 

Försäljning
• Butiksförsäljning med 

flerlagerhantering

• Faktureringsrutiner

•  E-handelsintegrationer

•  Integrerad kortbetalning

•  Godkänt enligt Kassaregisterlagen

• Komplett offert- och orderhantering

Logistik & inköp
• Beställningsrutiner

• Inköpshantering

• Lagervärdering med omfattande 
prisalternativ

Ekonomi
• Kund- och leverantörsreskontra

• Bokföringsunderlag i SIE-format

• Redovisning

Prishantering
• Kundavtal

• Prisinläsning via SBF

• Priskalkylering

• Butiksunika priser

Integration
• Streckkodshantering

• Integrerad kortbetalning

Statistik
• Omfattande statistik på skärm

• Analys och rapporter via Excel (ODBC)

Webblösningar och teknik
• Inventering och plocklista i handdator

• Mobil orderläggning på fältet

• Kundunika lösningar

• Installation i molnet

Tillsammans med vår utbildning, konsulter och support 
får företaget ett starkt stöd för att effektivt lära sig och 
utnyttja de kraftfulla funktionerna i programmet. 

INFOFLEX GROSSIST är utvecklat i närhet till våra 
svenska kunder på vår egen utvecklingsavdelning.

Komplett leverans 
Vi levererar alla våra lösningar med installation, 
utbildning och support där våra medarbetare har stor 
branscherfarenhet och bred kompetens.

Referenser 
På www.infoflex.se/referenser kan du läsa om hur våra 
nöjda kunder upplever programmet. 

Kontakta oss  
Kontakta oss på 08-792 64 60 eller info@infoflex.se för en 
genomgång av era behov och de lösningar vi kan erbjuda. 

Ett kraftfullt affärssystem 
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A�ärssystem för fordonsbranschen

Lund

Luleå

Östersund

Örebro

Stockholm

Infoflex Data är en leverantör av affärssystem med 
inriktning på återförsäljare, verkstäder och grossister 
i fordonsbranschen. Vår affärsidé är att med effektiva 
IT-lösningar bidra till ökad lönsamhet för våra kunder. 

Infoflex Data är rikstäckande med huvudkontor  
i centrala Stockholm och lokalkontor i Lund, Örebro, 
Östersund och Luleå. 

Jobba smartare, inte mer.

Infoflex Data AB 
Sankt Eriksgatan 58   |   112 34 Stockholm

Tel 08-792 64 60   |   info@infoflex.se   |   www.infoflex.se


