
InfoPress Annonse 
for aviser og tidsskrifter

Alle ordre registreres direkte i
 databasen og samtlige selgere
har til enhver tid full oversikt
over bestilte annonser.
I InfoPress Annonse registre-
res annonsens størrelse, tekst
og  innrykksdato. Modulen
beregner nøyaktig omfang og
korrekt pris slik at kunden får
denne informasjonen direkte
under registrering. 
Selger kan via vår interaktive
 sideplan umiddelbart gi kun-
den beskjed om ønsket plass
er tilgjengelig.
Ulike avtaler i henhold til
 rabatter og provisjoner, følger
kunden automatisk, også ved
kompliserte delingsordre.

Produksjon 

Produsenten er on-line mot
databasen og både selger og
produsent har full oversikt
over ordrens status. Korrigerte
annonser listes, og systemet
utfører deretter automatisk
beregning til ny pris.
I Sideplan vil alle annonser
med bestilt plass automatisk
bli plassert på side. 
Uplasserte annonser plasseres
på side i Sideplan.

Rapporter 

Samtlige datafelt i systemet
kan benyttes i rapporter og
statistikker. 
Modulen inneholder en rekke

standard rapporter som viser
volum, omsetning, utfakturert
beløp, budsjett og resultat. I
tillegg kan brukeren selv lage
sine egne kombinasjoner. 
Alle rapporter kan skrives ut
når som helst.

Økonomi 

Fakturering og kreditering ut-
føres i InfoPress Annonse. Sys-
temet har toveis integrasjon
mot en rekke regnskapssyste-
mer, noe som gir direkte
 kredittinformasjon om kunden
i Annonsemodulen.

Med InfoPress Annonse 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. 
Annonsemodulen  dekker alle sider ved  annonse salg,  produksjon og økonomi.



Salgsstøtte

InfoPress har en rekke verktøy
som avlaster annonseselger.
I felles kunderegister arkiveres
og segmenteres kundemassen.
Kontaktpersoner, bransje,
 prioritet og budsjett med mere

legges inn på  kundekortet. 
Informasjonen kan enkelt
 benyttes til brevfletting, epost
 eller SMS.
All kundekontakt blir lagret i en
egen integrert modul og sel-
ger har fullstendig oversikt

over telefonsamtaler, epost
 eller brev sendt fra systemet. 

I kontaktregisteret planlegges
fremtidige aktiviteter for hver
enkelt selger eller alle brukere.

Planlagte 
aktiviteter vises
under forskjel-
lig kategorier.

Annonsene produseres i InDesign med InfoPress Plugin. 
Bildet viser søkepaletten som produsenten jobber ut i fra.
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ENEBOLIG LEIRA
Bolig m/sentral bel. rett opp fra Leira sentrum

• Prisant.: 1.650.000,- 
+ omk. ca. 2,6%

• Krokabakkatn, 
2920 Leira

• Oppført 1981
• Bta 178m2, boa 142m2

• 987 m2 eiet tomt
• Garasje
• Visning: Lørdag 

5. januar kl. 13.00
• Kontakt: Eva Marie 

Berger, tlf. 61 27 57 51/ 
404 07 594
em.berger@
dineiendomsmegler.no

VISNING: i dag kl. 13.00

Enebolig med flott beliggenhet
og god planløsning. Eneboligen
ligger solvent og har fin utsikt.
Boligen har behov for generell
oppgradering. Inneholder: 1.etg:
Åpen stue med spisestue, fra stu-
en er det utgang til veranda på
fremsiden av huset og fra spise-
stuen er det utgang til terreng,
kjøkken, 2 soverom og bad.
U.etg: Overbygget inngangsparti,
vindfang, entre, gang med trapp
opp til 1. etasje, kjellerstue, sove-
rom, bad/vaskerom, toalett og to
boder. Garasje: Plass til en bil.
Lagerrom. Garasjen kan omgjøres
til dobbeltgarasje.

www.dineiendomsmegler.no
tlf. 61 27 57 50

 


