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Webhorse - Foderstater på Dina kunders villkor
En stor del av dina kunder sköter sin administration utanför kontorstid. 
Många vill göra det via nätet. När det passar dem.

         Gör det lätt för kunderna,
         och spar samtidigt tid i din organisation!

Med vår nya funktion “WebHorse” kan Dina 
foderrådgivare hämta ner kundernas färdiga 
“hästar” från en server.

Alla data för hästen går rakt ned i PC-horse-
programmet - komplett med kundens egen 
foderanalys och bild på hästen.

Era foderrådgivare kan jobba effektivare och 
färdigställa en eller flera kundanpassade 
foderstater utan stress vid lämplig tidpunkt.

Bearbetade hästar kan även skickas vidare 
inom det egna företaget.

Låt oss få visa dig hur Webhorse fungerar i 
praktiken, hur vi kan hjälpa dig komma igång 
och dess möjligheter för Ditt företag.

WebHorse - en ny servertjänst utvecklad av PC-Horse 
för  foderföretagens rådgivare.

Med en QR-kod i dina 
annonser och trycksaker
kan de också gå direkt till
formuläret eller annan hem-
sida med sin mobil eller pad.

Med ett klick på länken
kan dina kunder registrera

sina hästuppgifter direkt.
(Se exempel här)
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Så här kan Du som foderleverantör effektivisera rådgivarnas arbete med 
foderstater samtidigt som du förbättrar företagets kundservice.

Trots att man har tillgång till marknadens bästa foderstatsprogram kan det hos foderföretag 
uppstå kapacitetsproblem när många kunder samtidigt vill ha kvalificerad foderrådgivning.

Lösningen är att kunden gör en del av jobbet.

Webhorse i 5 steg:

1. På Er hemsida presenteras WebHorse så som ni ön-
skar formulera erbjudandet 

2. Sidan länkas till ett speciellt webbformulär som är 
kopplat till Ert företagskonto hos PC-Horse.

3. När det passar Era kunder definierar de sin häst och 
bifogar foderanalyser och eventuell bild på denna.  
Uppgifterna skickas till vår webserver.

4. Era utsedda rådgivare importerar hästar och foder-
analyserna till sitt PC-Horse program och färdigställer 
foderstaterna - när det passar dem.

5. Kunden kontaktas och skräddarsydda rapporter kan 
sändas ut med programmets standardfunktioner.

Enklare kan det knappast bli. 
Kontakta oss för en demonstration !


