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Op zoek naar
de beste Webshop?

In het bedrijfsleven ziet men een aantal trends waardoor het gebruik van internet een dominante
rol gaat spelen. De factor tijd, het professionaliseren van de dienstverlening oftewel het verhogen
van de kwaliteit en betrouwbaarheid, maar niet in de laatste plaats het beperken van de kosten
doet de vraag naar B2B toepassingen op internet toenemen. Comlogic speelt daarop in met een
drietal producten, die afzonderlijk maar ook volledig geïntegreerd toegepast kunnen worden:
webshop, Mobile Office en Online Catalogus.
Wat de webshop van Comlogic onderscheidt van de meeste webshops, is dat deze volledig geïntegreerd is met de administratie in de back office. De gegevens die uw klant ziet in de webshop
worden op dat moment uit de ERP database gelezen. Dit heeft niet alleen als voordeel dat de gegevens in uw webshop altijd up-to-date zijn, maar ook dat er geen kwetsbare procedures nodig
zijn om klanten, artikelen, prijzen, kortingen en voorraadposities naar de webshop te uploaden.
En iedere dag boekt u tijdswinst doordat u de door uw klanten geplaatste orders niet meer handmatig
hoeft te verwerken.
Wilt u de presentatie van de informatie op internet veranderen? Wilt u extra informatie tonen of de indeling
van een scherm wijzigen? Het bewuste informatiescherm wordt in de back office gewijzigd en de presentatie op internet is zoals u het
wilt, zonder kennis van programmeren of HTML!
Niet alleen voor klanten, maar ook voor uw eigen vertegenwoordigers zijn de web-toepassingen van Comlogic bedoeld. Uw vertegenwoordiger noteert bij de klant geen orders meer op zijn orderblok, hoeft deze ‘s avonds niet te faxen naar kantoor en uw kantoormensen hoeven de volgende ochtend dezelfde orders niet handmatig in te voeren. Uw vertegenwoordiger legt de order vast in het bijzijn
van de klant op een PDA of notebook en kan daarbij ook alle gegevens van de klant raadplegen. Een bestelbevestiging wordt meteen
naar het e-mailadres van de bezochte klant gemaild, maar ook een
statistiek, kopiefactuur of prijslijst kan op deze manier snel en zonder
tussenkomst van uw back office medewerkers verzorgd worden.
Online
catalogus

Door deze andere manier van werken worden geen fouten meer
gemaakt doordat gegevens verkeerd overgenomen worden!
De weboplossing van Comlogic is meer dan een winkel waarin uw
klant producten kan bestellen. Het is tevens een informatiecentrum voor uw klanten over producten, prijzen en beschikbaarheid van producten. Daarbij krijgt uw klant 24 uur per dag,

Mobile
office

7 dagen per week, de beschikking over zijn eigen informatie,
zoals zijn bestelhistorie, leveringen, backorders, openstaande
posten en betalingen. Dat u daarmee uw medewerkers van
de verkoop en administratie ontlast is úw directe voordeel.
Dit onderdeel van onze webtoepassingen is het Mobile Office,
dat afzonderlijk, maar ook volledig geïntegreerd met de
Webshop kan functioneren.
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Maar er is meer. U heeft een catalogus op DVD of in een boek? Als deze gegevens elektronisch beschikbaar
zijn, kan de Online Catalogus, ook weer stand alone of volledig geïntegreerd met de webshop en het Mobile
Office, gepubliceerd worden.
De webtoepassingen zijn standaard voorzien van een koppeling met Handel & Logistiek, de ERP toepassing
van Comlogic. Heeft u eigen software voor uw verkoopadministratie, dan is een koppeling met onze webtoepassingen in de meeste gevallen te realiseren.
Voordat een softwarepakket echt voor u gaat werken is uiteraard een implementatie noodzakelijk. Om uw
webshop zo snel mogelijk operationeel te maken, heeft Comlogic voor diverse takken in de groothandelsbranche modellen ontwikkeld. Met deze modellen wordt het merendeel van de bedrijfsparameters,
pakketinstellingen en tabellen kant en klaar meegeleverd en hoeven alleen bedrijfseigen instellingen
gemaakt te worden. Voor de training van de gebruikers van de back office kiezen wij met u voor
“training on the job” of “train the trainer”; het resultaat is wederom een snelle start en beperkte
implementatiekosten. Tel daarbij op de jarenlange ervaring van de Comlogic medewerkers in het
MKB en de groothandelsbranche en uw succes is verzekerd.
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