Kom godt igang med EasyPage Webshop
Etabler eller udvid din forretning med e-handel. Mere end 1.000.000 danskere
handler allerede via nettet. Forøg således dit salg, og få kunder fra hele
Danmark - eller hele verden.
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Webshop - The Easy Way

1. Få et elektronisk udstillingsvindue
der ligeledes fungerer som en distributionskanal og bidrager til vækst

2. Nå længere ud i din målgruppe
og tiltræk nye kunder i Danmark men også i udlandet

3. Få eksponeret flere relaterede varer, ydelser og services
og sælg mere til dine nuværende kunder

Frihed til at arbejde...

4. Kom i dialog med dine kunder
og hør hvad de mener og hvordan du kan gøre det endnu bedre

5. Din forretning er åben 24 timer i døgnet
idet salgsledet er fuldautomatiseret - du skal blot tænke på at levere varerne

6. Få kontant betaling
glem alt om manuelle processer såsom ordrebekræftelse, betalingskvittering etc.

hvor som helst
når som helst

Det siger et par af PK Data Network's kunder om deres
webshop løsning
Højvang Frugtplantage -

www.hojvangfrugt.dk

Monica Tobler, Højvang Frugtplantage, valgte EasyPage Webshop, da de søgte efter en
effektiv løsning, der kunne gøre det nemmere for deres kunder, at bestille og betale,
ud fra det varesortiment plantagen tilbyder indenfor skole- og firmafrugt.

Proba -

www.proba.dk

Proba har benyttet EasyPage i mere end 3 år. Bjarne Andersen fortæller, at Proba er
utrolig tilfredse med løsningen, der bl.a. har betydet, at de nu har fået mange kunder

Leverandør af EasyPage
PK Data Network ApS udvikler og markedsfører EasyPage CMS. EasyPage benyttes i dag
af ca. 1.600 firmaer, organisationer og projekter.
PK Data Network ApS leverer ligeledes ydelser indenfor Hosting, Internet, CMS og
Rådgivning.

PK Data Network ApS - Svalehøjvej 3 - 3650 Ølstykke
Telefon: 7027 3456 - E-mail: info@easypage.dk
www.easypage.dk - www.pkdata.dk

En komplet
e-handelsløsning
Det er nemmere end du tror!

dk

Webshop - The Easy Way

E-handelsløsning - hvad skal vi med det?
Virksomheder og forbrugere handler ikke længere kun mellem
kl. 9-17 - og det globale marked er åbent 24 timer i døgnet.

Club Collection
Club Collection har vha. EasyPage Webshop
udvidet deres forretningskoncept fra
præsen-tation af kollektionen og manuelle
ordre-processer, til automatisk gennemførsel
af ordre og betaling af varerne.
Omsætningen er i denne forbindelse steget
med 20-30 gange, siger Claus Kaae Wagner.

www.clubcollection.com

Hvorfor afskære dig fra denne handel? Udvid eller etabler din
forretning med en e-handelsløsning.

EasyPage Webshop
Webshopmodulet til EasyPage CMS er en komplet professionel
e-handelsløsning der dækker de fleste virksomheders behov
for B2B- og B2C-internethandel.

Webshop Standard & Pro

Kenjan Hunde & Katteartikler
I følge Kent Hersom, har Kenjan
forøget omsætningen med op til 500%
samt opnået en effektiviseringsgevinst,
således man har kunnet flytte en
med-arbejder fra ordremodtagelsen
over i ordrebehandling og forsendelse,
efter de åbnede deres EasyPage
Webshop.

I webshoppen får du varekatalog og indkøbskurv samt en stor
palette af funktioner og indstillingsmuligheder. I
standard-versionen har du mulighed for at oprette op til 50
varer, mens pro-versionen kan indeholde et ubegrænset antal
varer.

Lad kunderne betale med det samme
Der er mulighed for at betale med betalings- og kreditkort,
idet der er lavet integration til DIBS, Quickpay og PayPal
betalingsgateways.
Shoppen kan endvidere håndtere flere sprog og valutaer.

Differentierede priser og afgifter
Du kan vælge at have forskellige priser på de enkelte varer
afhængig af login, ligesom det er muligt at bestemme hvilke
varegrupper og varer de enkelte kundegrupper må se.
Shoppen kan også håndtere afgiftsstyring, så en vare kan
have en eller flere afgifter.

Integration til økonomisystem
Webshop understøtter integration til Mamut Stellar Office,
med mulighed for integration til andre økonomisystemer.

EasyPage Webshop er let at gå til
EasyPage Webshop er meget nem at administrere gennem de forskellige
administrationssider. Du vælger selv det dine kunder skal se og med
valuta-styring og sprogmodul, er din webshop allerede klar til international
handel.

EasyPage Webshop administrationssider gør det nemt for dig
• Vareradministration
Prissætning samt tilbudsstyring
Lager- og leveringsbetingelser
Beskrivelse og specifikationer
Produktvariantstyring
Afgiftstyring
B2B med rabatstruktur
• Ordreadministration med oversigt over:
Godkendte ordre
Leverede ordre
Afviste ordre

• Afgift- og valutaadministration
Styring af moms og andre afgifter
• Kundeadministration
Oversigt og administration af
kunder og kundegrupper
• Varebilled- og dokumentarkiv
• Import/eksport modul
Nem import og eksport af CSV-filer
med varer, varegrupper og kunder.
• Rapporter
14 prædefinerede rapporter

