
En unik webblösning för dig som 
säljer kundanpassade produkter

4 Enkelt & smidigt!
4 Sparar tid!
4 Tryggt!
4 Ökad försäljning!
4 Ökad kundlojalitet!

För dig som är  återförsäljare  till oss!

4 Trygg handel!
4 Smidigt att beställa!
4 Säkrad profilering!
4 Sparar tid!

För dina  
kunder!



Välkommen till  

En beställningsportal för kundanpassning!

 

För dig som  
återförsäljare

>>
>>

ENKELT OCH SMIDIGT
Logga in, skapa ditt original i creatorn, se korrektur, stafflade priser 
orderhistorik. Beställ och få orderbekräftelse.

Snabbt optimerad beställningsprocess. Du hittar all info du behöver  
lätt tillgängligt så som priser, mallar, orderhistorik mm.

Välj av hela eller delar av UniGraphics sortiment, som ständigt utvecklas. 

UniGraphics gör en kundanpassning av beställningsportalen,  
som alltid är responsiv, dvs fungerar på alla enheter.

SPARA TID
Enkel inköps- och orderhantering med en förutbestämd leverantör. 

Orderhistorik - lätt att lägga repeatorders.

KÄNN DIG TRYGG
Alltid tillgänglig 24 timmar. Säker driftsmiljö. Lösningen lagras på 
servrar som övervakas dygnet runt.

Egen inloggning med personligt lösenord. Möjlighet till flera  
användarkonton med gemensam profil.

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING
Du erbjuder dina kunder en neutral UniScorelösning.

Du stärker din kundrelation och förenklar din kunds beställningsrutiner.

V
i har nu nöjet att lansera webblösningen som vi kallar 
UniScore på marknaden. 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 produkt-

mallar för populära grafiska produkter. UniGraphics har uppgraderat 
lösningen i etapper och lagt till produkt- områden i takt med att 
företagets produktportfölj ökat. 

Men utvecklingen går fort och under de senaste åren har vi  
arbetat med att utveckla en ännu bättre, mer modern, användar- 
vänligare och effektivare webblösning. 



 

U
niGraphics kan skapa dina kunders konto på UniScore  
som ligger på den neutrala sidan brandonline.se.  
Kunden ser sin egen sida med sitt företags logo.  
Du väljer ut vilka produkter från UniGraphics  

sortiment som din kund ska se och kunna beställa.  

Kunden beställer via en tillhandahållen direktlänk till/från kundens 
intranät.

Kunden kan själv skapa, granska, justera och sedan beställa 
utifrån sin egen grafiska profil och de mallar som kunden har  
godkänt. En unik säljmöjlighet för dig!

e-handelsshop
unigraphics.se >>
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UniGraphics kundanpassar shopen enligt din kunds 
önskningar av sortiment, logo, färger och text. 

UniGraphics kan tillhandahålla broschyrer och sälj- 
material. Din Kund får en länk och login till lösningen 
samt utbildning vid behov.

02

03

Din Kund gör sina beställningar.  
Order och produktionsfil skapas. 

Du och kunden får en neutral orderbekräftelse.
UniGraphics skickar varan till kund i neutrala 
försändelser.

Du fakturerar din kund och står som leverantör.

UniGraphics fakturerar dig enligt uppgjort prisavtal, 
via PDF, elektronisk fil eller pappersfaktura.

STEG FÖR STEG

                      - för din kund 

Du som återförsäljare kan också erbjuda  
din kund en slutkundshop – UniScore.

Välkommen till vår  
e-handelsshop för dig  
som är återförsäljare!
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 visas.

SPARA TID
Snabbt optimerad beställningsprocess.



Kontakta oss  
så berättar vi mer!

UniScore är en unik webblösning 
för dig som återförsäljare full med 
möjligheter för ditt företag. 
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  

Personlig support
När du som återförsäljare eller din egen kund  
har en webblösning hos oss,  är du 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


