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STANDARD SEEEMS.SELL-ANYWHERE til Uniconta – priser og funktioner 

STANDARD SEEEMS.SELL-ANYWHERE til Uniconta 

(Alle priser i danske kroner ekskl. moms) 

Opstartspris 3.999,00 kr. 

Hosting 219,00 kr. pr. måned 

Integration til Uniconta 1.999,00 kr. 

API til Uniconta 89,00 kr. pr. måned 

 Pris pr. bruger pr. måned 

Til og med 5 brugere 139,00 kr. 

Over 5 brugere 119,00 kr. 

  

Kursus 
Gratis kursus hos SEEEMS eller  

online via telefon og skærmdeling 

Support Gratis telefon og e-mail support 

Kundetilpassede løsninger Kontakt os for at høre nærmere 

Bindingsperioden er 12 måneder. Derefter kan aftalen opsiges med løbende måned + 30 dage. 

Priserne faktureres årligt forud. Fristen for enhver betaling er 8 dage fra fakturadato. 

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer. De aktuelle vejledende 

priser for SEEEMS.SELL-ANYWHERE offentliggøres på www.seeems.dk. 

Fokus på salg Direkte integration til Uniconta Høj brugervenlighed 

 
Sælger har inden, under og efter et 
kundebesøg et godt overblik over 

kundens informationer og nøgletal. 
 

Det er nemt og hurtigt at 
gennemføre nye ordrer, da varer 
kan lægges i indkøbskurven fra 
produktsiderne, seneste køb og 

Quick Ordre. 
 

 
Standard integrationen kræver 

ingen tilpasninger. 
 

Kunder, produkter, priser og 
rabatter hentes direkte fra 

Uniconta. 
 

Nye ordrer overføres automatisk til 
Uniconta. 

 

 
Det er nemt og hurtigt at komme i 

gang. 
 

SEEEMS.SELL-ANYWHERE er 
webbaseret og responsivt, hvilket 

betyder at sælger kan logge på 
systemet fra sin foretrukne enhed 
(bærbar, tablet og smartphone). 
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STANDARD SEEEMS.SELL-ANYWHERE til Uniconta Funktioner 

Kategorier Beskrivelse Felter 

Vælg kunde Hurtig adgang til en kunde (debitor) profil. ✓ Kundeliste 
✓ Søgefunktion 
✓ Tilføj ny kunde 

Stamdata Alle kundens oplysninger hentet fra Uniconta 
vises under stamdata. 

✓ Kontonummer 
✓ Kontonavn 
✓ Adresse 
✓ CVR-nr. 
✓ Kundegruppe, betaling, slutrabat %, 

medarbejder (sælger), momszone, moms, 
valutakode 

✓ Kreditinfo: Saldo, kreditmaks, resterende 
kredit, forfalden saldo 

✓ Kontaktperson  
✓ Notater 

Ordrehistorik Historisk ordreoversigt med mulighed for at 
klikke sig ind på enkelte ordrer. 

✓ Ordrestatus 
✓ Ordrenummer 
✓ Ordredato 
✓ Leveringsdato 

Produkter Her vises alle produkter, deres lagerstatus og 
priser. Designet minder om en webshop, hvor det 
er nemt at tilføje varer i indkøbskurven. 

✓ Varegrupper 
✓ Produkter inkl. billeder 
✓ Produktpriser 
✓ Lagerstatus 

Quickordre Spar et skridt og tilføj ordrer direkte i 
indkøbskurven. Faktureringsadresse, CVR- og 
EAN-nr. indlæses automatisk og sparer 
indtastning. 
 

✓ Faktureringsadresse 
✓ Leveringsadresse 
✓ CVR-nr. 
✓ EAN-nr. 
✓ Produktsøgningsfelt, hvor viste produkter 

kan tilføjes til indkøbskurv med ét klik 

Seneste køb Få et hurtigt overblik over seneste køb og tilføj 
varer med et klik i indkøbskurven. 

✓ Dato 
✓ Varenummer 
✓ Varenavn 
✓ Antal 
✓ Kostpris 
✓ Rabat 
✓ Totalbeløb 
✓ Tilføj til indkøbskurv funktion 

Varekatalog (pdf) Generér et unikt varekatalog med produkter, der 
er tilpasset kundens behov. 

✓ Vælg produkter fra liste, eller 
✓ Indtast varenummer 

Statistik Få et overblik over kundens købsstatistik og 
planlæg salgsstrategien f.eks. ift. mest solgte 
varer, mulighed for at sælge relaterede produkter 
osv. 

✓ Omsætning på årsbasis samt år for år 
udvikling 

✓ Mest solgte varegruppe (omsætning og 
andel af total salg) 

✓ Solgte varer (filtrering på varenr., navn, 
antal, totalbeløb) 

Indkøbskurv Indkøbskurven vises hele tiden i toppen af siden. 
Det er nemt at se, slette eller ændre antallet af 
varer blot ved at køre musen henover kurven. 

 
✓ Antal varer 
✓ Samlet pris 
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