... wij digitaliseren meubels en processen!

Hèt 3D plannings- en configuratieprogramma
voor de meubelindustrie.
6 maanden gratis testen

slechts 80 € per locatie

meer dan 3.000 tevreden klanten

Ons licentiemodel in een oogopslag
slechts 80 € per locatie per maand
slechts één licentie voor de hele meubelzaak - inclusief alle werkplekken
Catalogi van meer dan 120 fabrikanten, zonder extra kosten
inclusief ondersteuning via e-mail, telefoon en remote support
inclusief een maandelijkse update van de catalogus en de software
single-user of netwerk installatie
steeds meer fabrikanten en catalogi (2014 >40

2016 >70

2018 >100

2020 >120)

De voordelen van furnplan
geef de klant een uitgebreid advies met een eenvoudige planning van ruimte en meubels
betrouwbaar en foutloos plannen door geïntegreerde plausibiliteitscontroles
automatische prijsberekeningen en offertes
direct de bestelling vanuit furnplan naar de fabrikant zenden
inclusief renderservice - genereer fotorealistische afbeeldingen van uw planning
veelvoud aan bestaande interfaces met ERP systemen beschikbaar, zie hieronder
plan en combineer alle fabrikanten met één planningsoftware

Nu gratis testen zonder enige verplichting
Elk jaar kiezen meer en meer dealers voor furnplan (2014 >900
2016 >1.800
2018 >2.800
Wilt u zich ook overtuigen van furnplan en de software gratis testen? Wij helpen u graag!
Schrijf ons eenvoudig een e-mail of bel ons:

@

info@furnplan.de

+49 (0) 2568/9320-0

2020 >3.200)

www.furnplan.de

Profiteer van een grote hoeveelheid koppelingen met andere paketten

Onze catalogi en fabrikanten
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...en nog vele meer fabrikanten van verschillende
verenigingen!
*gepland/geïmplementeerd **Alleen exclusieve modellen

Uw planning in hoge kwaliteit
Hoogwaardige, gerenderde afbeelding binnen enkele minuten
U uploadt uw planning, onze render server creëert de foto zonder dat
u hiermee uw computer belast
Overtuig uw klanten door de visuele ervaring van de meubelplanning
Diverse instellingen zoals verlichting en hemel mogelijk
Inbegrepen bij uw furnplan licentie!

Hèt platform voor de directe uitwisseling van planningen
Elke planning is gekoppeld aan een unieke cloud-ID. Hiermee kan de planning
direct bij de betreffende fabrikant worden opgevraagd.
Rechtstreekse planningsondersteuning door de fabrikant, als gewenst

Handel
Fabrikant

Online back-up van uw planningen in furncloud
Zonder extra kosten!
Conform de europese regelgeving worden er geen persoonlijke gegevens doorgegeven
Veel fabrikanten maken gebruik van furnplan voor het importeren van de
bestelllingen in hun systeem. Dit versnelt de de orderverwerking
en voorkomt fouten.
Dagelijks worden er gemiddeld 20.000 meubelplanningen in furncloud opgeslagen.

Homepage

Meubelplanning - nu ook op tablet en homepage
Intelligente meubelplanning - platform-neutraal in de browser
Actieve verkoopondersteuning op de POS - Nu ook op de tablet!
Integratiemogelijkheden met de homepage van detaillist en fabrikant
3D-configuratie en directe bestelmogelijkheid in uw webshop
Volledig gerelateerd aan furnplan data

Hèt orderportaal voor detailhandel en fabrikanten
Bestellingen snel, gemakkelijk en veilig verzenden en communiceren

Fabrikant

Handel

Behoud het overzicht - alle bestelprocessen in één oogopslag
Communiceer zonder omwegen - direct de juiste contactpersoon
Uitwisseling van alle documenten en gegevens via één kanaal
Nu in testfase - neem contact met ons op en maak gebruik
van furnport!

Aanvraag productinformatie
Antwoord productinformatie
Bestelling
Overleg
Antwoord
Opdracht
Opdrachtbevestiging
Statusweergave
Verzendingsbericht
Factuur
Service
...

D+H Software GmbH
Rönacker 2 | 48619 Heek-Nienborg | Germany
phone +49 (0) 2568/9320-0 | info@furnplan.de
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