
   NÄSTA GENERATIONS
 OFFERT- OCH 
   ORDERSYSTEM?



arifiQ – OFFERT PÅ EN MINUT! 
arifiQ är så enkel att använda att vem som helst kan ta fram en offert och göra en beställning på en minut, online. 
Om ditt tryckeri kan producera trycksaken - så kan arifiQ ge dig priset omedelbart.  

Bakom det enkla användargränssnittet är arifiQ ett fullskaligt kalkylsystem, en blixtsnabb beräkningsmotor med en 
kompromisslös exakthet och tillförlitlighet. arifiQ begränsas inte av fasta format och fasta prislistor. I arifiQ finns 
alla tillgängliga papperskvaliteter och gramvikter.

arifiQ är det enda offert- och ordersystemet på mark-
naden som även en trycksaksköpare kan använda, tack 
vare ett enkelt molnbaserat gränssnitt. I arifiQ definieras 
trycksaken snabbt och enkelt i de sex parametrarna: 
format, omfång, papper, tryck, efterbearbetning och 
upplaga.

arifiQ har en intelligent beräkningsalgoritm som ger en 
omedelbar, automatisk produktionsoptimering. Det mest 
kostnadseffektiva priset visas direkt när du ändrar något 
i de sex parametrarna. 

arifiQ har en kraftfull beräkningsmo-
tor som räknar fram pris och kostnad 
för alla kombinationer av tryckta 
produkter du kan producera.

Läs mer på ARIFIQ.SE

ENKEL 

DIREKT

KRAFTFULL

Läs mer på 
ARIFIQ.SE



TILLGÄNGLIG 
ONLINE 
på alla 

mobila enheter

preCiSion
Alla produktionsalternativ presenteras för tryckeriet. Behöriga användare kan bläddra 
igenom alternativen och se hur kostnaderna skiljer sig åt mellan olika kombinationer 
av offset- och digitalmaskiner, utskjut och pappersval. Detaljerade beräkningar visas 
för varje arbetsmoment och exakta kostnader specificeras för arbete och material. 

reSponSiv 
deSign

ÖKAD FÖRSÄLJNING
arifiQ är även ett smart och enkelt försäljningsverktyg, som:

•	gör	att	ditt	tryckeri	alltid	är	tillgängligt	
•	ökar	kundernas	lojalitet
•	ger	dina	säljare	möjlighet	att	lämna	pris	direkt	under		 	
 kundmöte
•	ger	dig	nya	kunder	via	webben
•	ger	dina	nyckelkunder	en	unik	tidsbesparande	service

+
EFFEKTIVISERING 
Med arifiQ tar offertprocessen högst någon minut. 
Tryckeriet får direkt en offert, order och optimerade 
produktionsförslag. arifiQ:

•		tar	helt	bort	ledtiden	för	att	leverera	offerter	till	kunden
•		minskar	tiden	för	offert-	och	orderarbetet	med	85%
•		minskar	materialkostnaderna
•	möjliggör	för	vem	som	helst	på	tryckeriet	att	ta	fram	
 en offert på en minut



arifiQ är ett helautomatiskt kalkyl- och ordersystem som kan göras tillgängligt för kunder 
via er hemsida. arifiQ anpassas till varje tryckeris unika maskinpark, prissättningsmodell 
och materialkostnad. Även verktygets lay-out kan skräddarsys. arifiQ väljer automatiskt 
det effektivaste utskjutet, papper och tryckmetod för varje enskild trycksaksförfrågan.

arifiQ kan enkelt integreras med andra IT-system, såsom MIS, prepress och affärssystem. 
Information importeras och exporteras smidigt. arifiQ finns även som plugin till InDesign. 
Priset för det aktiva dokumentet visas direkt, endast pappersval och upplaga behöver 
definieras. Du får en offert och kan lägga din beställning direkt i InDesign.

arifiQ är en SaaS-tjänst som inte belastar befintlig IT-infrastruktur, då arifiQ Development 
driftar systemet.

arifiQ Core är vår basfunktion för omedelbar prisberäkning, offert och orderhantering. 
Med tillvalsmodulerna i arifiQ Favorites kan systemet enkelt byggas ut till ett skräddarsytt 
MIS-system för att passa behoven i just er verksamhet. Modulerna kan när som helst kopplas 
på, vilket gör systemet flexibelt och hanterbart. Valbara moduler är: produktionsplanering, 
samproduktion, versionshantering, avtalshantering, koncernstyrning, leverans och distribu-
tion, statistik, efterkalkylering, digital lagring, fakturering och lagerhantering. 

Har ni behov av ett komplett MIS-system som ser till att ert tryckeri arbetar på det mest 
effektiva och lönsamma sättet väljer ni arifiQ Complete, det vill säga totallösningen med alla 
moduler. Det ger er full kontroll över produktionsflöden, kostnader och vinster.

FAKTA

MIS MODULER

BOKA EN DEMO PÅ ARIFIQ.SE

ARIFIQCOMPLETEARIFIQCORE
+FAVORITES
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