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SALGS- OG MARKETINGPORTAL
DIN PORTAL – DINE PRODUKTER
ORGANISER ALT JERES MARKETINGMATERIALE ÉT 
STED. VORES DIGITALE PORTAL TILFØRER EN MASSE 
FORDELE TIL STYRING OG ENSRETNING AF MARKE-
TINGSMATERIALE. VI HAR LISTET EN MASSE FORDELE 

ONLINE ER ET MUST FOR NETOP DIN VIRKSOMHED.

Emballage

Logovarer

Plakater

POS-materiale

Brevlinie

VÆLG PRODUKT

ALLE PRODUKTER DIN PORTAL

OP, SOM KAN INSPIRERE TIL HVORFOR ROSENDAHLS 
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Der kan bestilles 
POS materiale eks. 

Roll-ups og bannere 
– klar til upload af 

egen fi l

Brugervenlig 
og intuitiv Portalen vil 

fremstå 
i et branded 

look 

Én samlet 
indgangsportal 
til lagervarer og 

produktion

Individuelle log-in 
med adgang 
begrænset til 

forudbestemte 
funktioner 

Aktuel 
lagerbeholdning 

kan ses 
online

Nem og 
overskuelig 

mulighed for 
genbestilling

Alle priser på trykte 
materialer kan ses 

direkte ved bestilling, 
og der er derfor ingen 

ventetid på 
beregning af priser

Alle aktuelle tryk� ler 
kan ses og kontrolleres 
direkte ved bestilling. 

Der skal derfor ikke 
bruges tid på at 

administrere tryk� ler , 
 og genfremsendelser 

ved uændrede 
genbestillinger

Mulighed for
 bestilling af 
Direct Mail 

udsendelser 
via portalen

Der er 
mulighed for 
at ekspedere 
3. partsvarer

Sprog-
versione-

ring

Mulighed for 
fakturering til 

bestiller i 
anden valuta

Løsningen er 
responsiv, og kan 
tilgåes fra tablets 

og smartphones på 
samme niveau som 

din computer

Løsningen kan 
indeholde kundens 

egne varer f.eks.
visitkort, brevpapir, 
konvolutter, blok-

ke m.v. DIN
BRANDPORTAL
ROSENDAHLSONLINE
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EKSEMPEL PÅ LØSNINGER 
MED ROSENDAHLSONLINE

LØSNING TIL NYT SYN:

   Platform udviklet til det  
 nordiske marked
  Lagerhotel og distribution
  Flere sprog
  Brugerstyring
  Produktmaterialer
  Kontormaterialer
  Merchandise

LØSNING TIL LOUIS POULSEN:

  Platform udviklet til et  
    internationalt marked

  Lagerhotel og distribution
  Flere sprog
  Brugerstyring
  Produktmaterialer
  Kontormaterialer
  Merchandise

LØSNING TIL BAMBORA:

   Platform udviklet til det  
    nordiske marked

  Lagerhotel og distribution
  Flere sprog
  Brugerstyring
  Produktmaterialer
  Kontormaterialer
  Merchandise
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PRISEKSEMPLER

PRODUKTER LITE BASIC PROFESSIONAL ENTERPRISE

Visitkort X X X X

Skabelon x 3 X X X

Mediearkiv X X

Lager hotel X

Space 1 GB 2 GB 4 GB 10 GB

Pris opstart 3.000 6.000 8.000 15.000

Hosting pr.md. 0 99 1.000 2.000

Skabelon + 1.000 1.000 1.000 1.000

Portalen bliver tilrettet dit design, heri sættes 
produktion og indkøb af tryksager m.v.  i system 
og kan derved spare din virksom hed for en 
masse tid og penge. Løsningen kan tilpasses 
enhver virksom heds individuel le krav og ønsker. 

Skal I bruge billeddatabase, dataflet, visitkort, 
brevpapir, brochurer, bannere m.v., kan I selv 
tilføje navne, tekster, billeder og andre relevante 
informationer uden at involvere andre og uden, 
at I skal udvikle egne designs.

Passwords og skabeloner bestemmer, hvad der 
må tilpasses og af hvem. Rosendahls brand 
portal sikrer, at al markedskommunikation bliver 
ensartet og følger virksomhedens profil.
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LØSNINGER

1. ONLINE BESTILLING AF TRYKSAGER
Online portalen henvender sig til virksomhe-
der, organisationer og offentlige myndigheder 
i alle størrelser. Online portal gør det nemt at 
bestille alle former for tryksager. Benyt vores 
skabeloner eller brug dit helt eget design. 
Kundecentret giver fuldt overblik og gør 
genbestilling legende let.

2. TRYKSAGER TIL DETAILKÆDER
Kæder af butikker kan med fordel samle alle 
tryksager i en brugervenlig online løsning. 
Alle kædebutikker får deres eget login, 
hvorfra kædens tryksager nemt kan bestilles. 
Distributionen af kædemateriale lettes og det 
grafiske materiale ensrettes for hele kæden.

3. LAGER- OG LOGISTIKLØSNING
Rosendahls tilbyder konkurrencedygtige 
lager- og logistikløsninger. Vi lagerfører 
og distribuerer natur ligvis tryksager men 
produktet er ikke afgørende –   vi opbevarer, 
plukker, pakker og sender alle typer varer. 
Logistikløsningen kan integreres i online 
portalen.

4. PHARMA OG PROCESINDUSTRI
Online portal benyttes af medicinal- og 
procesindustrien for automatisk bestilling 
af bl.a. indlægs sedler, emballage og instruk-
tionshæfter ved hjælp af skræddersyede 
systemintegrationer. Rosendahls producerer 
tryksager efter strenge GMP og ISO standar-
der.
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Kunder med portal hos 
Rosendahlsonline

Ordre om dagen hos  
Rosendahlsonline

105
115

125 kunder med 
en skræddersyet 

portal hos 
Rosendahlsonline

Brugere på systemet 
online 3065
Produktvarianter 
administreret i portalen5032
Oppetid på systemet99,9%
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ONLINE BESTILLING 
AF TRYKSAGER

Rosendahls tilbyder virksomheder, 
organisationer og offentlige 
myndigheder af enhver størrelse 
en samlet online-løsning, hvorfra 
alle tryksager kan administreres 
og bestilles af én eller flere 
medarbejdere.

Online-portal-løsningen kan 
håndtere alle typer tryksager, f.eks. 
brochurer, visitkort, brevpapir, POS 
og reklamemateriale. Systemet 
giver fri adgang til et stort antal 
standard skabeloner, formater 
og kvaliteter. Endvidere kan alle 
virksomhedens egne grafiske 

produkter og skabeloner gemmes 
i portalen og bestillinger kan 
foretages online døgnet rundt.

Den indbyggede grafiske editor gør det 
muligt at designe egne tryksager samt 
redigere de mange standardskabe-
loner og virksomhedens egne 
grafiske produkter og skabe loner 
uden forudgående erfaring med f.eks. 
PhotoShop eller InDesign. 

I kundecentret kan den enkelte 
ordre følges, ligesom ordrehi-
storikken sikrer overblik og gør 
genbestilling til en leg.

ONLINE BESTILLING AF TRYKSAGER

FOKUSOMRÅDER
 Lettere administration
 forretningstryksager
 Ordrehistorik
 Enkelt genbestilling
 Grafisk Editor
 Standard skabeloner
 Egne grafiske skabeloner
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ONLINE BESTILLING AF TRYKSAGER

ANDRE TRYKSAGER

PRODUKTION

FOLDER

BREVPAPIRPLAKAT

VISITKORT

POSTKORT  

VIRKSOMHED



10 |  ONLINE

TRYKSAGER TIL DETAILKÆDER

TRYKSAGER TIL
DETAILKÆDER

Detailkæder kan med fordel samle 
alle tryksager i én brugervenlig 
online-løsning fra Rosendahls. 

Kædens hovedkontor kan nemt 
administrere og ensrette alle 
kædens tryksager til butikkerne via 
det brugervenlige kundecenter i 
portalen. Alle kædens butikker kan 
via eget login til online-portalen 
nemt bestille alle tryksager i én 
arbejdsgang.

Tryk af kædens grafiske 
produktioner og distribution af 

andre varer kan kombineres med 
Rosendahls lager- og logistrikløs-
ninger – så kan både tryksager og 
andre varer bestilles i én arbejds-
gang via online-portalen og sendes 
samlet til kædens butikker.

Kampagnepakker med f.eks. 
almindelige tryksager, POS-mate-
riale og andre forbrugsvarer kan 
administreres i det brugervenlige 
kundercenter og distribueres 
effektivt til alle kædens butikker.

FOKUSOMRÅDER
 Lettere administration
 Central styring
 Decentral bestilling
 Håndtering af kampagner
 Ensretning af kædemateriale
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TRYKSAGER TIL DETAILKÆDER

PRODUKTION

BUTIKKER
Decentral bestilling

KAMPANGE
STYRING

ANDRE  
TRYKSAGER

FOLDER

BREVPAPIR

LAGER

PLAKAT

VISITKORT

POSTKORT  
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LAGER- OG LOGISTIKLØSNING

LAGER- OG 
LOGISTIKLØSNING

Rosendahls har et professionelt 
lager og tilbyder opbevaring, 
pluk, pakning og forsendelse til 
konkurrencedygtige priser. 

Har din virksomhed allerede en 
webshop men vil spare tid og 
penge på håndtering af lager og 
ekspedition, så lad Rosendahls 
overtage lageret og håndtere 
alle de relaterede arbejdsgange. 
Rosendahls tilbyder også en 
komplet løsning, hvor vi bygger og 
vedligeholder din webshop. 

Benytter din virksomhed allerede 
online portal til bestilling af 
tryksager, kan der tilføjes en 
webshop-funktionalitet til 
portalen, så andre lagervarer kan 
bestilles sammen med tryksagerne. 

Rosendahls kan også være 
behjælpelig med at fakturere 
slutkunden og dermed varetage 
hele debitorstyringen.

FOKUSOMRÅDER
 Lager og pluk
 Fleksibel Distribution
 Gode Fragtpriser
 Komplet webshop
 Debitorstyring



LAGER

TRYKSAGER

PLUK

3. PARTS
PRODUKTER

DISTRIBUTION

DEBITORSTYRING
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LAGER- OG LOGISTIKLØSNING
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TRYKSAGER TIL PHARMA OG PROCESINDUSTRIEN

TRYKSAGER TIL PHARMA OG
PROCESSINDUSTRIEN

Rosendahls tilbyder pharma- og 
procesindustrikunder en 
specialtilpasset online portal 
løsning, der letter arbejdet med 
at bestille tryksager samtidig 
med, at de strenge krav til 
produktion, kvalitet, versionering 
mv. overholdes.

Vores kvalitetsstyring sker i 
henhold til DS/EN ISO 9001, 
mens vi inden for pharma-om-
rådet arbejder med en udvidet 
kvalitetssikring i henhold til 
retningslinjerne for Good 
Manufacturing Practice (GMP).

Den specialtilpassede bestillings -
portal kan håndtere bestilling af 
f.eks. indlægsedler, brugerman-
ualer og æsker til pharma- og 
processindustrien. 

Løsningen indeholder en 
række automatiske og manuelle 
kontroller, reducerer spild samt 
lagerbinding og sikrer hurtig og 
fleksibel levering efter just-in-
time princippet. 

Endvidere kan selve ordresty-
ringen integreres med vores 
kunders egne IT-systemer.

FOKUSOMRÅDER
 Systemvarer
 Bestiling via ERP-løsning
 Versionering
 GMP produktion
 Automatisering
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TRYKSAGER TIL PHARMA OG PROCESINDUSTRIEN
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ERP-SYSTEM

STANDARD
TRYKSAGER

INDLÆGSSEDLER, ÆSKER OG 
INSTRUKTIONSMANUALER



ROSENDAHLSONLINE.DK

Rediger og bestil 
dine tryksager 

med få klik

INDKØBSKURV

Emballage

DIN VARE ER BESTILT
Du modtager xxx den xxx
Lagerstaus: xxx stk.

ESBJERG SØBORG AALBORG ODENSE HOLBÆK AARHUSESBJERG
T: +45 7610 1112

KØBENHAVN
T: +45 4363 2300

AALBORG
T: +45 7610 1112

ODENSE
T: +45 6612 6091

HOLBÆK
T: +45 5943 2039

AARHUS
T: +45 7610 1112




