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Wilt u eenvoudig uw omzet verhogen en het voorraadrisico verlagen, dan is een
professionele B2B daarvoor de gewezen weg.
Als uitbreiding op ons ordersysteem (CRM / ERP) leveren wij een speciaal voor de
modebranche ontwikkelde B2B.
KENMERKEN B2B
�
volledig responsive design waardoor de B2B op elk scherm optimaal getoond wordt.
�
professionele uitstraling door bijgeleverde templates.
�
6-talig (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans).
�
uniek ‘pull-marketing’ principe. Dit betekent dat er een vraag wordt gecreëerd bij klanten
(consumenten) van uw afnemers. De artikelen in de B2B zijn namelijk ook te zien zonder in te
loggen en worden bovendien ook nog eens voortreffelijk gevonden in zoekmachines. Een niet
ingelogde bezoeker ziet een storelocator en uiteraard een andere prijs (zie afbeelding hieronder).
�
eenvoudig instellen welke pagina’s niet ingelogde bezoekers wel en niet mogen zien.
�
vanuit het ordersysteem (CRM / ERP) kunnen inloggegevens naar retailers worden gemaild.
�
in de B2B kunnen zowel voorraadorders als voororders worden geplaatst.

KENMERKEN B2B
�
�
�
�
�

inlogpagina waar uw retailers kunnen inloggen en eventueel een vergeten wachtwoord opnieuw
kunnen opvragen.
pagina waar uw klant de inloggevens en (beperkt) de gegevens van de winkel kan aanpassen.
artikeloverzicht met zoekfunctie en filter mogelijkheden (seizoen, collectie, categorie, kleur etc).
men kan in één oogopslag zien welke artikelen op voorraad zijn en welke nabesteld kunnen worden.
niet ingelogde bezoekers krijgen de winkelverkoop prijzen te zien en ingelogde bezoekers
(uw klanten) de order ofwel hun inkoopprijzen te zien.

KENMERKEN B2B
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artikelpagina met maximaal 8 foto’s (met zoom functie).
aantallen kunnen worden ingevuld in de maatboog of in geval van een pakket dmv de ‘plusknop’.
inzage actuele voorraad en bewaking.
eventuele prijsdifferentiatie per land.
minimale afname in te stellen.

KENMERKEN B2B
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bestellijst met uitgesplitste weergave van maatbogen voor artikelen welke uit voorraad geleverd
kunnen worden en artikelen welke nabesteld moeten worden.
in de bestellijst kan men eenvoudig wijzigingen doorvoeren, producten verwijderen en de foto’s van
het product openen.
na verzending van de bestelling ontvangt uw klant per e-mail een bevestiging met overzicht van de
geplaatste bestelling.
na verzending wordt de bestelling in het ordersysteem (ERP / CRM) getoond en kan men de order
al dan of niet fiatteren. Tevens kan er een definitieve orderbevestiging (PDF) naar de klant worden
verstuurd.

KENMERKEN B2B
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inzage historie van eerder geplaatste orders (voororders én voorraadorders).
inzage status van orders.
aanmelden klachten / retourverzoeken.
online volgen klachtafhandeling.
downloaden van orderbevestigingen, pakbonnen en facturen (PDF).

KENMERKEN B2B
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optioneel kan de B2B worden uitgebreid met een module waarin uw klanten eenvoudig
(hoge resolutie) collectie documentatie kunnen downloaden.
alle bestanden in één map kunnen in een enkele handeling in een zip-formaat gedownload
worden.
bestanden in de formaten jpg, png, gif, pdf, xsl, xslx, doc, docx en mp3 worden ondersteund.
de beschikbare documentatie kan eenvoudig in het ordersysteem (ERP / CRM) worden
beheerd.

KENMERKEN B2B
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�
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optioneel is de basismodule uit te breiden met de module ‘klachten en retouren’.
klachten of verzoeken voor retourzendingen kunnen online ingediend en gevolgd worden.
uw klant kan eenvoudig het benodigde retour-etiket en indien gewenst de retour-pakbon afdrukken.

Bij veel van onze klanten heeft de door ons gebouwde B2B zich reeds bewezen.
Uiteraard is er een online demoversie van onze B2B beschikbaar.
Wilt u meer informatie of de demoversie zien, neem dan contact met ons op.
FASHIONIT
Tel.
: 073 – 6 44 59 22
Web. : https://fashionit.nl
E-mail : info@fashionit.nl

