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WebShop - nem online-shop

Elmer Systems WebShop er et nemt og effektivt værktøj til at oprette og opdatere en WebShop.

I de fleste online-butikker kræves der, at produkter først ajourføres i det interne økonomisystem samt i diverse
produkt- og varelister. Til sidst skal de også opdateres på website/online-shop.

Dette arbejde er typisk meget langsomt og
ressourcekrævende og forkerte oplysninger
skaber desuden utilfredse medarbejdere og
ikke mindst utilfredse kunder. Mange
online-butikker kræver endvidere dyr og
besværlig integration mellem flere forskellige
systemer.

Med Elmer Systems WebShop ajourføres alle oplysninger nemt fra samme sted. Elmer Systems er markedets
stærkeste salgssystem (CRM), hvor det er nemt at lave tilbud, fakturere, lave kampagner osv. Elmer Systems
indeholder en meget stærk produktdatabase, hvor det er nemt at ajourføre og oprette nye produkter med billeder,
oplysninger osv.

WebShop er en del af denne produktdatabase, hvorfor der nu også er mulighed for nemt at angive, hvordan
produktet skal vises på online-butikken.

Alle arbejdsopgaver er optimeret, så hvert produkt kan oprettes på et par sekunder. Billeder og produkttekst
indsættes automatisk, så du kan spare tid.

Elmer Systems WebShop er fuldt web-kompatibel, hvilket betyder at  ajourføringer i varekartoteket - feks en udgået
vare eller prisændring -  er opdateret på Web'en i samme sekund du laver ændringen.

Indkøbskurv og bestillingsdata Elmer Systems WebShop indeholder naturligvis indkøbskurv og bestilling af varer,
bekræftelse på køb osv.

http://www.elmersystems.dk


Kend kunden - partneren - leverandøren Med Elmer Systems WebShop kan brugere sikkert og nemt oprette sig
selv på WebShop'en med passwords, aktiveringskode osv.  Elmer Systems WebShop er derfor ideelt til at håndtere
online-shop for både dine kunder, leverandører og partnere

CMS - Nemt design af WebShop - WebShop kan nemt tilpasses med andre menu-farver. WebShop er opbygget
som et CMS-system (Content Management System), hvor du selv nemt kan ændre top- og side menuer, logo og
billeder samt teksterne. Du kan nemt ændre links og andre funktioner i WebShop. Der medfølger 10
farveskabeloner med systemet, så du hurtigt kan komme i gang med opbygningen. Du kan også vælge at designe
dine egne menuer.

News og forside: Med WebShop kan du nemt ændre indholdet på dine websider - feks nyhedssider, info-side,
kontakt-side eller forsiden.

Mange brancher: Elmer Systems kan anvendes indenfor mange brancher, hvor online bestilling kan gøre det hele
lidt nemmere.

Flere sprog: WebShop håndterer flere sprog (samtidigt), udenlandske forhandlere og kunder osv.

Flere valutaer: WebShop kan håndtere flere valutaer.

CRM: Elmer Systems WebShop er en X-tras (tillægsmodul) til Elmer Systems CRM. Til hver licens følger derfor et
komplet brugervenligt CRM-system (salg og fakturering), som det er valgfrit at benytte.

MLM: WebShop kan kombineres med Elmer Systems Multi Level Marketing-løsning, Elmer Systems Bonus
Handler/MLM. Med WebShop kan forhandlere bestille direkte over web'en og Bonus Handler distribuerer sidenhen
bonus-rapporterne til forhandlerne. Bestil en demo og se mulighederne

Specielle behov? Har du andre behov for WebShop end ovenfor så kontakt os gerne alligevel. Vi kan evt tilbyde
en tilrettet version af WebShop.

Kontakt: Interesseret i at se en gennemgang: kontakt os på tlf +45 4369 3169 eller via mail
kontakt@elmersystems.dk. Demo kan også bestilles online på www.elmersystems.dk

Tekniske krav: Mindre løsninger kan afvikles fra PC med Win XP, MAC med system X eller højere, 250 MB RAM
tildelt til WebShop. 500 MB fri harddiskplads. Mindre løsninger (under 5 samtidige brugere) kræver ikke specielt
serversoftware. Ved mere end 5 samtidige brugere anbefales det, at der anvendes dedikeret server med MS IIS
eller lignende. Hosting af løsning kan også tilbydes (i nær fremtid).

Krav til brugere: Systemet er meget brugervenligt og kan anvendes af alle. Undervisning og instruktion medfølger.
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