PYRAMID E-HANDEL

En helintegrerad
och flexibel
e-handel
till
Pyramid

Koppla en lättadministrerad e-handel till din Pyramid. Du behöver
ingen egen webbserver och du behöver inte kunna något om
hur man gör webbsidor. Allt underhåll sköts direkt via Pyramid
och all hämtning av data från Pyramid sker i realtid för kunden i
e-handeln.

Hur fungerar Pyramid e-handel?
I e-handeln kan du visa och sälja dina produkter online. Låt inte
den lokala marknaden begränsa dig, med hjälp av e-handel når
du lättare nya kunder och marknader.
Genom olika navigerings- och visningsmöjligheter gör du det lätt
för din kund att hitta bland dina produkter. Snabbt, smidigt och
tidsbesparande, både för dig och dina kunder

Kundunika sortiment och priser
Du styr enkelt i Pyramid vilket sortiment dina olika kunder ska ha
tillgång till och det prissystem som du redan har i Pyramid används också i e-handeln. Din kund får sina avtalade priser oavsett
ordersätt.

Produktsida i e-handeln.
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Automatisera flöden
Använd Pyramids uppdragsvakt för att hantera automatisk
inläsning av order från e-handeln för att slippa manuell hantering och därmed erbjuda snabbare leverans till dina kunder.

Betalningslösningar
Erbjud dina kunder att betala på det sätt som passar dem
bäst. I e-handeln kan du ta betalt via kort, direktbetalning via
bank och olika fakturalösningar.
Föredrar du att själv hantera faktureringen kan du använda
dig av kreditupplysning från Creditsafe via modulen Företagsupplysning för att minska din risk.

All administration i Pyramid
All produktdata och alla funktioner administreras direkt i din
Pyramid. Du behöver inte lära dig ytterligare ett gränssnitt
där du behöver mata in samma information som finns i ditt
affärssystem, e-handeln hämtar all information direkt från din
Pyramid.

Rutin 3911 e-artiklar i Pyramid där information om artiklar
administreras.

PYRAMID E-HANDEL

e-kundtjänst
Till din Pyramid e-handel kan du även integrera modulen
e-kundtjänst som bland annat ger dina kunder tillgång till sin
order- och reskontrainformation tillsammans med fakturautskrifter, prislistor och supportfunktioner.

Pyramid e-handel - för vem?

• Internationell e-handel
• Responsiv design med möjlighet att göra helt egen design
• Betyg och kommentarer
• Delningsfunktioner
• Skapa prisjämförelsefiler

Pyramid e-handel lämpar sig främst för företag som vill ha
en lättadministrerad e-handel helt integrerad med sitt affärssystem.

Det här kan du med Pyramid e-handel:
• All administration i Pyramid

• Snabbkassa
• Adresshämtning
• Integrera e-kundtjänstfunktioner (tillval)
• Och mycket mer…

Vad behövs för modulen
Pyramid e-handel?

• Kundunika sortiment och priser
• Flera betalningsalternativ

• Pyramid e-handel kräver:
- Pyramid Order-Lager-Inköp.
- WTS Engine
- Webbserver

• Bonussystem (tillval)
• Lagerhantering
• Pyramids hela prissystem
• Attestfunktioner

Pyramid Business Studio
Pyramid har under sina mer än 30 år i branschen utveck-

företag. Pyramid Business Studio är ett funktionellt, lätt-

lats till att vara marknadsledande inom sitt segment. Det

hanterligt och komplett ekonomi- och affärssystem som

smidiga gränssnittet öppnar affärssystemet för företagets

innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och

alla anställda. P yramid Business Studio fungerar lika en-

e-handel. För mer information om Pyramid och var du

kelt och säkert för den daglige användaren som för den

hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se
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