
InfoPress Abonnement 
for aviser og tidsskrifter

Alle brukere av InfoPress
Abonnement jobber on-line
mot databasen, slik at alle til
enhver tid har full oversikt
over abonnementsmassen.  

Skjermbildet gir en informativ
oversikt over kundens abon-
nement. Start og stopp av
 levering er hele tiden tilgjeng-
elig. 
Det samme gjelder siste distri-
busjons dato, antall blader til
gode, beløp til gode, sist be-
talt dato og beløp. Oversikt
over klager, adresseendring-
er, samt fakturaer og purring-
er, er lett tilgjengelig

Systemet omfatter abonne-
ment til personkunder og fir-
makunder, og abonnenten
kan ha ulik regnings- og leve-
ringsadresse.
Tidsstyrt omadresserings -
funksjon gir  mulighet for flere
framtidige adresseendringer. 

Salgsstøtte

Gruppering av abonnements-
massen gjøres etter avisens
ønske. Dette gir muligheter til
selektert rapportering og indi-
viduell kunde behandling. 
Abonnementsbasen innehol-
der både aktive og passive
abonnenter. 

Eksterne adresseregistre kan
importeres og  potensielle
abonnenter  bearbeides via
telefon eller brev. 
Brevfletting med «personlig»
henvendelse  gjøres direkte fra
aktuelle registre.
Alle utsendelser fra InfoPress
regnes som  tilbud. Faktura
 genereres først når innbeta-
lingen  foreligger. 
Systemet er modellstyrt og
automatiserer en rekke
 arbeidsoppgaver som utsen-
delser av faktura, purring og
tilbud. 

Med InfoPress Abonnement får du et profesjonelt verktøy som gir deg bedre  kontroll 
og sparer deg for mange tidkrevende oppgaver. 
Med et oversiktlig og brukervennlig skjerm bilde er systemet enkelt å ta i bruk. 
Abonnementsmodulen er en komplett løsning for salg, registrering og oppfølging av
abonnement, løssalg og distribusjon.



Rapporter

Samtlige datafelt i systemet
kan benyttes i rapporter og
statistikker. Tallmateriale som
danner grunnlag for rapporter
til MBL og LLA, hentes enkelt
ut av systemet. 
Modulen inneholder en rekke
standard  rapporter. I tillegg
kan brukeren selv lage 
sine egne  kombinasjoner. 

Aktivitetskalender

InfoPress har en rekke verktøy

som avlaster selger. All kunde-
kontakt blir lagret i en egen
 integrert modul og selger har
fullstendig oversikt over
 telefonsamtaler,e-mail, faks
 eller brev sendt fra  systemet. 
I  kontaktregisteret planlegges
fremtidige aktiviteter for hver
enkelt selger eller alle brukere.

Økonomi

Abonnementet salderes etter
hver distribusjon. Nøkkeltall for
antall- og opplagsberegninger

lagres ved hver distribusjon.
InfoPress Abonnement gene-
rerer samlet faktura til
 foreninger eller firmaer som
ønsker felles regning for sine
ansatte/medlemmer. 
Abonnentene salderes og
 behandles individuelt.
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På side to har man oversikt
over alle utsendte tilbud
og betalte faktura.

Bildet til høyre
viser eksempel
på oppsett for
fakturering av
nye abonnenter,
fornyelser, pur-
ringer og stopp.


