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Webshop

En komplet e-handelsløsning

Webshopmodulet er en komplet e-handelsløsning, der dækker 
de flestes behov. Webshoppen findes i 2 versioner - en stand-
ard-version, der kan købes til en EasyPage Standard Web og en 
pro-version, der kan købes til EasyPage Pro Web.

I begge versioner får du varekatalog og indkøbskurv samt en 
stor palette af funktioner og indstilingsmuligheder. I standard-
versionen har du mulighed for at oprette op til 50 varer, mens 
der i pro-versionen ingen begrænsning er.

Der er mulighed for at betale med betalingskort/kreditkort, idet 
der er lavet integration til DIBS og Quickpay betalingsgateways. 

Shoppen kan envidere håndtere flere sprog (kræver tilkøb af 
EasyPage Sprogmodul) og valutaer. Det er desuden muligt at 
have flere priser på de enkelte varer afhængig af login (B2B), 
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.

Med integration til både Post Danmark og GLS, så har du bl.a. 
mulighed for hurtigt at lave pakkesedler når dine ordrer skal 
sendes til kunderne. Via ordreadministrationen kan du nemt lave 
labelsfiler til GLS’ UniConnect pc-program (Interline 7.0), hvor-
fra der kan printes pakkelabels, eller du kan overføre ordrer til 
Post Danmarks forsendelsessystem, Pacsoft Online, hvor du 
ligeledes kan printe pakkelabels. Begge funktioner kræver tilkøb 
til EasyPage Webshop samt selvstændige aftaler med Post Dan-
mark og GLS.
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Fordele
Mulighed for flere sprog 

Mulighed for flere valu-
taer og leveringslande 

Mulighed for både B2C 
og B2B-salg  

Mulighed for at skjule 
varer for bestemte kun-
degrupper 

Integration til økonomi-
system 

Upload kun et billede pr. 
vare. Modulet skalerer 
automatisk til de rigtige 
størrelser i webshoppen. 

Integration til Post Dan-
mark og GLS 
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Funktioner

Produkter og grupper 

Ubegrænset antal varenumre (kun i pro-versionen) 
Ubegrænset antal varegrupper 
Varegrupper med undervaregrupper (maks. 3 niveauer) 
Varevarianter (størrelse og farve)
Avanceret variantstyring (tilkøb til enten standard- eller pro-version)
Fri-tekst søgefunktion 
Varekort med detaljeret beskrivelse af produktet 
Mulighed for at varebeskrivelse kan skrives i HTML-editor 
Mulighed for flere billeder af samme vare 
Mulighed for download af f.eks. pdf-dokument med varebeskrivelse 
Indkøbskurv, der viser antal varer, afgifter, rabatter og samlet pris 
Varekort kan udskrives 
Mulighed for at vise abonnementstyper og tilhørende priser på mobiltelefoner mv. 
Vis/skjul varer og varegrupper 
Mulighed for visning af lagerstatus 
Mulighed for visning leveringstid, der er afhængig af lagerstatus 
”Ring for pris”-funktion 
Mulighed for at vise relaterede varer på varekortet 
Mulighed for at udvælge varer til webshoppens forside og til andre steder på hjemmesiden 
Visning af antal varer og varegrupper kan være afhængig af login 
Mulighed for vise at en vare er en nyhed 
Mulighed for at vise at en vare er udsolgt (køb er deaktiveret) 
Automatisk skalering af varebilleder. Det er kun nødvendigt at uploade et billede pr. vare. 
Billeder kan navngives med “varenummer”.jpg og systemet parrer selv varer og billeder. 
Mulighed for afgiftsstyring. En vare kan have en eller flere afgifter. 
Mulighed for at indsætte link til producent på varekort 
Mulighed for automatisk prisliste i pdf-format, der laves i det øjeblik kunden klikker på linket 
(tilkøb til enten standard- eller pro-version) 
Mulighed for at udskrive hele varelister eller enkelte varer til DYMO Labelwriter (tilkøb til 
enten standard- eller pro-version) 
Mulighed for sammenligning af varer (tilkøb til standard-version, indeholdt i pro-versionen)
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Funktioner

Priser, valuta og moms

Moms- og valutastyring 
Mulighed for at vise priser med eller uden moms 
Tilbudsstyring 
Mulighed for betaling med betalingskort/kreditkort (DIBS og Quickpay-betalingsgateways) 
Mulighed for at en vare kan have flere priser afhængig af login (B2B) 
Salgsrabat kan angives som % af varepris
Flerstykspriser (mulighed for rabat ved køb af mere end 1 stk. af en vare)
Prismaster (mulighed for at en vares pris kan styres af en anden vare)

Betaling- og leveringsmetoder

Automatisk beregning af leveringsgebyr ud fra samlet varevægt 
Mulighed for at fjerne leveringsgebyr, hvis der købes over et givent beløb 
Fri oprettelse af egne betalings- og leveringsmetoder 
Mulighed for forskellige betalings- og leveringmetoder afhængig af kunde/login
Mulighed for at kunden kan vælge en GLS PakkeShop ud fra indtastet postnummer (kræver 
tilkøb af integration til GLS) 

 
Ordrer og kunder

Ordreoversigt med bekræftede, leverede og afviste ordrer. 
Kundekartotek 
Mulighed for at opdele kunder i grupper (B2B) 
Mulighed for alternativ leveringsadresse ved ordreafgivelse 
Sender automatisk ordrebekræftelse via e-mail til butiksejer 
Sender automatisk ordrebekræftelse via e-mail til kunde 
Mulighed for at kunden skal godkende af ordrer via e-mail 
Aktiver/deaktiver bestil funktion – kunden skal f.eks. være logget ind før der kan bestilles 
EAN-oplysninger 
Kunde kan ved login rette sine data, se sine ordrer mv. 
Udvidet ordrehåndtering, så ordrer kan oprettes og redigeres i administrationen (kun i pro-
versionen) 
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Funktioner

Ordrer og kunder (fortsat)

Mulighed for at definere minimumskøb for forskellige kundegrupper
Integration til GLS (kræver tilkøb)
Integration til Post Danmark - Pacsoft Online (kræver tilkøb)
Mulighed for at sende ordrestatus mv. i SMS (kræver tilkøb af SMS-modul og aftale med 
Mimer Mobile) 
 

Import / eksport

Mulighed for at importere og eksportere varer og kunder

Rapporter

Mulighed for at se en række rapporter, f.eks. varer uden billede, varer der ikke er på lager 
og en lang række andre muligheder

Integration til mailinglistemodul

Mulighed for at kunderne kan abonnere på nyhedsbreve i forbindelse med ordreprocessen 
(kræver tilkøb af EasyPage Mailingliste)
Mulighed for indsætte varer i nyhedsbrevene (kræver tilkøb af EasyPage Mailingliste samt 
ekstra funktion) 
 

Diverse

Mulighed for at rette alle tekster i webshoppen 
Mulighed for at ændre design (der findes flere standardskabeloner for varekort og varel-
ister)  
Mulighed for flere sprog (kræver tilkøb af EasyPage Sprogmodul) 
Mulighed for integration med økonomisystem 
Mulighed for at få vist varer på Facebook (ring og hør nærmere)
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