TouchView Showroom Software

Voor slechts €79,- per maand

uw complete autovoorraad digitaal in uw
showroom op een touchscreen display

AL UW GEBRUIKTE AUTO ”S IN
BEELD
Breng uw complete voorraad gebruikte

TouchView Showroom Software wordt

auto’s onder de aandacht van uw

gevoed

informatie

uit

ZO EKEN EN SO RTEREN

showroom-bezoekers.

autovoorraad-beheersystemen

zoals

op merk, model, prijs, kilometerstand,

Showroom Software biedt u deze

Used

bouwjaar etc.

mogelijkheid.

klant

Wheelerdelta. Om de informatie op de

bekijkt zelf, of samen met u, via een

display te tonen wordt een koppeling

touchscreen

aanbod

gemaakt tussen uw autobestand bij

gebruikte auto’s. Door te filteren op

UCC of Wheelerdelta en TouchView.

merk, model of prijs of te sorteren op

Geen extra inspanning

ALTIJD UP-TO-DATE

kilometerstand, bouwjaar etc. komt de

toevoegen en verwijderen van auto’s

dagelijkse update vanuit uw eigen

klant snel en simpel bij de juiste auto's.

doet u via uw voorraadbeheersysteem.

voorraadbeheersysteem

Ook bij die auto’s die niet in uw

Het bijwerken van de display in uw

showroom

showroom gebeurt automatisch.

met foto’s en detailinformatie

O OK NIEUWE AUTO ’S
naar wens een combinatie van
gebruikte en nieuwe auto’s
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en
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TouchView Showroom Software

Hoe werkt het?
Om gebruik te kunnen maken van

De touchscreen display schaft u zelf

onze software abonneert u zich op

aan in het model en formaat van uw

TouchView . Een abonnement heeft u

keuze. U heeft ook een computer

voor slechts €79,- per maand.

nodig. TouchView Showroom Software

Uw eigen huisstijl wordt doorgevoerd

kan in principe op iedere computer

in de presentatie.

draaien

Wij activeren de

de

juiste

browser

koppeling met uw autobestand en

geinstalleerd is. Wij

verzorgen

de

een mini-pc te koppelen aan de

TouchView

touchscreen display waarop alleen de

applicatie
Showroom

de
op

installatie
uw

pc.

van

Software draait ‘in de

TouchView

raden aan om

Showroom

Software

cloud’ dus zorgeloos gebruik. Beheer

draait. Zie de lijst Aanbevelingen voor

en

de meest geschikte computer en

monitoring

van

het

gebeurt op afstand.

Wat heeft u nodig?

mits

systeem

display (monitor).

Voorwaarden
Wessels Application Development draagt zorg voor de installatie van de TouchView

EEN (MINI ) CO MPUTER

webapplicatie, de aanpassing van TouchView aan uw huisstijl en het koppelen van

De computer stuurt de display aan en

het autobestand. De opstartkosten bedragen € 250,-.

maakt connectie met de webapplicatie.

U verzorgt zelf aanschaf, beheer en onderhoud van de computer en de display. Ook
de montage van computer en display en aansluiting op het internet zijn niet bij de

EEN TO UCHSCREEN DISPLAY

opstartkosten inbegrepen.

Kies uw eigen type en formaat display.
Een abonnement op TouchView Showroom Software sluit u af voor tenminste drie
kalendermaanden. Na drie maanden is het abonnement per kalendermaand
ZU IL O F O PHANGSYSTEEM

opzegbaar.

Voor het plaatsen van de display.

Het bijhouden van uw autobestand regelt u via uw voorraadbeheersysteem.
Koppelingen met TouchView zijn mogelijk met de voorraadbeheersystemen van
Used Car Controller en Wheelerdelta. Maakt u gebruik van een ander

WIFI OF VASTE INTERNETVERBINDING

voorraadbeheersysteem en heeft u interesse in TouchView, neemt u dan contact

Verbinding met internet om de meest
actuele data op te halen.

met ons op. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden.

Wessels Application Development Tel. 023 55 11 911 E-mail mail@wadweb.nl
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