
BUSINESS SOFTWARE & E-COMMERCENEXT LEVEL

De Logic4 Commerce Suite bestaat uit ERP  bedrĳ fssoftware en een e-commerce platform in één  pakket. De  volledige  integratie 
tussen front offi ce en backoffi ce maakt het een enorm krachtig systeem. Bestellingen vanuit de webshop, showroom en via 
dealers rollen zo de boek houding binnen. Met een paar klikken kunnen de order pickers in het  magazĳ n ermee aan de slag, is 
de voorraad automatisch bĳ gewerkt en wordt er een nieuwe inkooporder  geplaatst. Prĳ s afspraken en wĳ zigingen bĳ  leveran-
ciers staan binnen no time zowel in de backoffi ce als in de kassa en het klantportaal. De Logic4  Commerce Suite is dé totaal-
oplossing voor handelsorganisaties die het beste van alle werelden willen.

Alles in één systeem voor 
PIM,  administratie,  logistiek 
en e-commerce

Verrĳ kte klant- en product-
informatie altĳ d  up-to-date

Wĳ zigingen zĳ n direct 
 overal  doorgevoerd en 
 zichtbaar

Perfect B2B en B2C 
 combineren vanuit  dezelfde 
backoffi ce

Gemakkelĳ k  meerdere 
shops, fi lialen of 
 administraties  beheren

SaaS oplossing met 
 inbegrepen hosting, 
 beveiliging en updates

Gebruikers beslissen 
mee over de  continue 
 doorontwikkeling

Professionele  begeleiding 
bĳ   overstappen en 
 implementatie

GEAVANCEERD ARTIKELBEHEER (PIM)
Met Logic4 kunt u gedetailleerde artikelinformatie beheren, eigen  producten toevoegen, 

afbeeldingen, video’s en bestanden koppelen, classifi ceren conform ETIM, staffelprĳ zen 

invoeren, voorraadinformatie bekĳ ken, prĳ safspraken met leveranciers bĳ houden en nog 

veel meer. Alles in hetzelfde centrale systeem. De integratie met branche- leveranciers en 

artikeldatabases  zorgen voor extra gemak. 

OFFERTE, ORDER & FACTURATIE 
Gecentraliseerd offertes aanmaken, prĳ safspraken toevoegen, offertes omzetten in orders, 

facturen aanmaken en versturen doet u vanaf nu soepel, simpel en snel. Zelfs automatische 

opmaak, digitale facturatie, gedeeltelĳ ke uitlevering, back orders en verzamelfacturatie zĳ n 

mogelĳ k. Alsof u er een extra medewerker bĳ  heeft!

RELATIEBEHEER (CRM)
Of het nu klanten, prospects, debiteuren, crediteuren, partners of  overige  relaties zĳ n, 

met Logic4 beheert u alle belangrĳ ke informatie in hetzelfde centrale systeem. Natuurlĳ k 

 bevat het basisinformatie over bedrĳ ven en contactpersonen, maar ook afspraken,  offertes, 

 facturen, retouren en andere contactmomenten zĳ n vastgelegd. Zowel voor  zakelĳ ke 

 relaties als particulieren.
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• ETIM

•  ETIM Dynamisch

• Logic4  Commerce Suite• 2BA

• Webwinkel

LOGIC4 COMMERCE SUITE

• INSBOU004

• PAB 2

• Handelsinformatie

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens 

• Productinformatie

• Digital assets

• Productreferenties en -relaties

• Foutenanalyse en  rapportage

• Cloud-based

Logic4 en 2BA zorgen ervoor dat dataleveringen maximaal worden 

ondersteund. Daarnaast volgen Logic4 en 2BA de ontwikkelingen 

op het gebied van standaarden in de markt en in het bĳ zonder die 

van de ETIM classifi catie op de voet.

Logic4 ontwikkelt en implementeert volledig  geïntegreerde 

 bedrĳ fssoftware en e-commerce oplossingen voor de  groot handel 

en detailhandel. Als dé omni-channel  specialist leveren wĳ  een 

 totaalpakket voor zowel uw online en  offl ine verkoop als back-

offi ce. Met onze kennis en ervaring  binnen de branche hebben 

wĳ  alles in huis om u een complete  oplossing te leveren op het 

gebied van productinfor matie, voorraad, scanning, inkoop, prĳ s-

afspraken,  facturatie,  kassa,  boek houding, webshop, B2B/B2C en 

meer. Over typen van gegevens en slecht werkende koppelingen 

zĳ n daarmee  verleden tĳ d. Samen met onze klanten zorgen we 

dat  dagelĳ kse werkzaamheden sneller, makkelĳ ker en effi ciënter 

worden.

MEER INFORMATIE?

Bjorn Backus / Jorgos Thravalos

 bjorn@logic4.nl / jorgos@logic4.nl 

 www.logic4.nl

 +31 (0)53 4361408

ETIM EN LOGIC4

Op basis van dynamische ETIM classifi catie en Sales Standaard 

 INSBOU004 / PAB2 wordt alle verrĳ kte informatie  (inclusief prĳ zen, 

 specifi caties, omschrĳ vingen, afbeeldingen en documentatie) en 

 mutaties uit 2BA geïmporteerd in Logic4 ERP software. Ook kunnen 

fabrikanten en leveranciers o.b.v. GTIN en product-/artikelcode eigen 

informatie naar de 2BA database  sturen vanuit Logic4.

OVER LOGIC4

ÉÉN FORMAAT, ÉÉN STANDAARD, ÉÉN LOKET 
VOOR PRODUCT, LOGISTIEKE EN COMMERCIËLE DATA

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


