
4 Enkelt & smidigt!

4 Sparar tid!

4 Tryggt!

4 Säkrad profilering!

För dig som  är kund  
till oss!

En unik webblösning för dig som 
beställer kundanpassade produkter



 

Välkommen till 

Beställningsportal 
för kundanpassade  

produkter

>>
>>

ENKELT OCH SMIDIGT
Grundidén med UniScore är att det skall vara ett effektivt verktyg som 
på ett enkelt sätt hjälper dig att beställa kundanpassade produkter. 

UniScore används vid beställning av grafiska produkter som  
visitkort, namnbrickor, stämplar, flaggor och skyltar mm.

Du hittar all information som du behöver, lätt tillgängligt så som 
priser, rabatter, mallar, orderhistorik mm.

Enkel inloggning för hela organisationen eller per användare.

Responsiv design, fungerar på alla enheter.

KÄNN DIG TRYGG
UniScore är en specialutvecklad webbsida som kan länkas  
exempelvis direkt från företagets intranet.

UniScore är alltid tillgängligt när du vill beställa, 24 tim, alla dagar.

Säker driftsmiljö. Lösningen lagras på servrar som övervakas  
dygnet runt.

U
UniGraphics var tidiga med att erbjuda en webbaserad 
beställningslösning för sina kunder. Redan 2001 lanserades 
första generationen av Score och snabbt blev den en succé 
på marknaden. Kunderna fick en modern beställningslösning 

med färdiga produktmallar för populära grafiska produkter. 
UniGraphics har uppgraderat lösningen i etapper och lagt till  

produktområden i takt med att företagets produktportfölj ökat. 

Utvecklingen går fort och under de senaste åren har vi arbetat  
med att utveckla en ännu bättre, modernare, mer användarvänlig  
och effektivare webblösning. 

Vi har nu nöjet att lansera webblösningen som vi kallar UniScore på 
marknaden. I den kan inloggade kunder lägga sina beställningar på 
kundanpassade produktmallar och även beställa produkter från vårt 
övriga sortiment.



 

En konsekvent använd grafisk profil är ett viktigt redskap för  
att stärka företagets identitet. Att värna om identiteten är ofta 
synonymt med att kontrollera alla beställningar. UniScore  
hjälper dig att kontrollera och kvalitetssäkra företagets profil.

När de grafiska grundreglerna är inlagda i UniScore sköter 
UniScore kontrollen. Oavsett hur många olika personer som har gjort 
beställningar blir resultatet alltid enligt den bestämda och inlagda 
profilen. UniScore är också effektivt för att hålla nere kostnaderna. 

Profilsäkert, effektivt och ekonomiskt

e-handelsshop
unigraphics.se

Vad som gör vår e-handelshop unik är att kunden själv kan skapa,  
granska/förhandsvisa, justera och sedan beställa sina varor, på ett  
säkert och smidigt sätt. Vi har ställt mycket höga krav på lösningarna 
och vi är stolta att kunna erbjuda våra kunder dessa tjänster. 

ENKELT OCH SMIDIGT
Lätt tillgänglig information som du behöver, så som priser, rabatter,  
mallar och bilder.

Orderhistorik som gör det lätt att lägga repeatorders. 

Tillgång till hela UniGraphics sortiment.

Du kan själv skapa, granska, justera och sedan beställa varor.

Stafflade priser.

KÄNN DIG TRYGG
Alltid tillgängligt – 24 tim, alla dagar.
Snabbt optimerad beställningsprocess och status på aktuella ordrar.

SMART
Möjlighet till flera användarkonton med en gemensam profil.
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UniGraphics skapar den profilsäkra grunden 
på webbsidan som utgör verktyget för 
beställning av kundanpassade produkter  
tillsammans med er administratör.  
Detta behöver endast göras en gång.
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Den grafiska profilen, (logotype, färger, typsnitt) 
läggs in. Administratören bestämmer vilka 
produkter som ska vara möjliga att beställa.
När användaren går in och lägger sin 
beställning så säkerställer UniScore att 
företagets grafiska profil bibehålls. 

UniScore ger dig möjligheten att kontrollera 
orderhistorik och vad som är beställt.  
Man har alltid full kontroll och säkerhet.

STEG FÖR STEG

Välkommen till vår nya

>>



Kontakta oss  
så berättar vi mer!

UniScore är en unik webblösning 
för dig som kund. 
Kontakta oss så berättar vi mer  
om hur vi kan hjälpa just dig! 
Du kan också gå in på vår  
hemsida för mer information.

unigraphics.se

Adress: Box 1709, 501 17 Borås,  
Besök: Solvarvsg. 4, 507 40 Borås 
Telefon kundtjänst: 033-15 11 11  
order@unigraphics.se  
websupport@unigraphics.se
unigraphics.se  

Support
Hos oss är du alltid välkommen med 

frågor och du får alltid personlig support.  

Kontakta oss genom mail eller telefon  

så hjälper vi gärna till!

033-15 11 55

websupport@unigraphics.se


