Moduler:


Få din Microsoft XAL på
Internettet

Grundmodul inkl. CMS
Adgangskontrol og nye web-sider





Vi har udviklet en Web løsning, som viser
dine Microsoft XAL data på Internettet.
Mulighed for udsendelse af nyhedsbreve
Løsningen kan køre med forskellige menuer
Webshop inkl. C5 integration
og giver kunder og interne medarbejdere
mulighed for at lægge ordrer.
Mulighed for bestilling af varer i C5
CMS Nyhedsmodul

Sælger/Kundeservice modul
Sælgere har adgang til at lægge ordre



Projekt modul

Med løsningen kan dine kunder betjene sig
selv og hente kopier af fakturaer, følgesedler, ordrer og kontoudtog

Timeregistrering og projekt oversigt


Dankort og kreditkort betaling

Øvrige løsninger til Microsoft XAL:


Let internet handel
Integration til DanDomain Webshop, overfør data
til og fra din Microsoft XAL.

Læs mere på: www.systemcenter.dk
Se løsningen på: xalweb.systemcenter.dk.
Referencer:
Vi har flere referencer til denne løsning. Se
eksempelvis www.hovwdiaudi.dk

.
Priser:
Grundmodul inkl. CMS
CMS Nyhedsmodul
Webshop. Inkl. C5 integration
Sælger/Kundeservicemodul
Projekt modul
Dankort og kreditkort betaling
Nyt layout
Installation og intro kursus

10.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.

Totalløsning ved samlet køb

50.000 kr.

Leje pr. måned kr. 1.500,- + evt. kreditkort

Ekstra regnskab
ekskl. Installation og layout
Abonnement pr. år.
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10.000 kr.
5.000 kr.
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MICROSOFT XAL 3.5
Teknik:
Løsningen er udviklet til Microsoft SQL server og seneste version af Microsoft XAL og
kan mod tillæg leveres til ældre versioner.
Kan leveres til både dansk og engelsk
database og består af:





Tekniske forudsætninger:



Microsoft Windows 2003 server med Internet Information Server
Microsoft SQL server 2005 el. 2008

6 kartoteker
15 skærmbilleder
5 rapport
10 kørsler og 10 søgninger

Forudsætninger:






Finans
Debitor
Ordre
Lager
Fuld udviklingspakke.

Vedligehold:
Abonnement indeholder sikkerhed for, at løsningen virker sammen med din næste version
af dit Microsoft XAL software.
Med et abonnement har du mulighed for, at modtage 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.
Abonnement følger dit abonnement på Microsoft Software og faktureres sammen med
dette abonnement.
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