Let internet handel med Dynamics C5 og XAL
- Integration med Dandomain webshop løsning

Nøgleord








E-handel uden kendskab til HTML
Overfør data fra Microsoft C5/XAL
Eksport af priser og kunder
Eksport af produkter/ produktgrupper
Håndter kunde - varenr. og - tekster
Modtag ordrer direkte i ordrekladde
Nyhed - Betalingsgateway Hævning af
betalinger fra C5 når faktura er lavet.
Dette sker via web service.

Øvrige løsninger til Microsoft C5
Produktbeskrivelse
Med en Dandomain WebShop løsning, får du mulighed for at sælge og
præsentere produkter via Internettet 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi
har i samarbejde med DanDomain lavet et modul til Microsoft C5 og XAL,
som understøtter WebShop hos Dandomain.
Løsningen kræver intet kendskab til html og er let at vedligeholde, idet meget
af den eksisterende information fra Microsoft C5 eller XAL genbruges.
Løsningen indeholder bl.a.:

Eksport af dine varer til hjemmesiden let og smertefrit.

Modtag dine ordrer direkte i en ordrekladde.

Mulighed for at håndtere kundespecifikke vare - nr. og - tekster.

B2B shop og priser

Betalingsgateway, som frigiver/hæver dine ordrer automatisk på
grundlag af udstedte fakturaer.
Referencer
Vi har mange referencer til denne løsning. Se eksempelvis:
http://www.naturoghelse.dk/







xLean - EDI meddelelser via LE@N systemet
xVariant - Ønsker du at styre vari-anter.
Opret 5000 varer på 1 min.
xDPD - Dannelse af pakker til DPD
xProduktion - I gang og færdigmelding af
styklister, udskrivning af jobkort mm…
xTime - komme/gå registrering, integration til
xProduktion

Abonnement
Tegning af abonnement indeholder sikkerhed for
at løsningen virker i næste version af dit
Microsoft software. Abonnement sikrer at du
modtager alle nye ændringer til din løsning.
Vores løsninger følger Microsoft versionen. Nye
versioner af din løsning kommer sammen med
nye versioner af dit Microsoft software.

Priser
Ordreindlæsning:
Import/Eksport:
Betalingsgateway
Installation:

kr.
kr.
kr.
kr.

5.000
5.000
5.000
5.000

I alt

kr.

20.000

Abonnement pr. år:

kr.

2.500

Priserne er inkl. manual og opsætning. Løsningen
forudsætter en række Dandomain moduler.

