CONSUMENTEN WEBSHOP
Speciaal voor de modebranche hebben wij een webshop-module ontwikkeld, met enorm
uitgebreide mogelijkheden in de back-end.
In tegenstelling tot veel andere webshops is onze module speciaal gebouwd voor modeartikelen.
Zo hoeven artikel- / kleur- / maat combinaties niet allemaal apart te worden opgevoerd. Een
artikel hoeft slecht eenmalig te worden opgevoerd waarna de beschikbare kleuren en maten
automatisch worden aangemaakt. Dat bespaart veel tijd!
Na eenmalig uw eigen inkoop orders te hebben ingevoerd worden de artikelen nadat deze als
ontvangen zijn ingeboekt, automatisch in de webshop gezet. Voordeel: geen extra handelingen
meer voor het bijwerken van uw voorraden. Uw voorraad wordt dus volledig automatisch up to
date gehouden. Indien u ook een fysieke winkel heeft en nog geen kassa-systeem heeft, kan
deze module zelfs als volledig kassasysteem fungeren. Zie hiervoor de brochure ‘kassasysteem’

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
KLANTEN
�
�
�
�

Klantenlijst waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden ingesteld.
Een ‘quick email’ functie waarmee een klant snel en eenvoudig direkt vanuit de lijst een kort bericht
kan worden gestuurd.
Agenderings functie om voor een bepaalde klant een reminder of notitie te maken.
Klanten formulier waarin men eenvoudig gegevens van een klant kan inzien en wijzigen

LEVERANCIERS
�
�
�
�

leverancierslijst waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden ingesteld.
een ‘quick email’ functie waarmee een leverancier snel en eenvoudig direkt vanuit de lijst een kort
bericht kan worden gestuurd,
agenderings functie om voor een bepaalde leverancier een reminder of notitie te maken.
leveranciers formulier waarin men eenvoudig gegevens van een leverancier kan inzien
en wijzigen.

PERSONEEL
�
�
�
�

personeelslijst waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden ingesteld.
een ‘quick email’ functie waarmee een personeelslid snel en eenvoudig direkt vanuit de lijst een
kort bericht kan worden gestuurd,
agenderings functie om voor een bepaalde personeelslid een reminder of notitie te maken.
personeelsformulier waarin men eenvoudig gegevens van een personeelslid
kan inzien en wijzigen.

GEBRUIKERS
�
�

gebruikers management met functies om autorisaties per gebruiker op menuniveau in te stellen.
mogelijkheid om gebruikers autorisaties voor specifieke periodes toe te kennen.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
PRODUKTEN
�
�
�
�
�
�
�
�
�

artikelen in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig in één handeling voor 1 product alle mogelijke artikel- / kleur- / maatcombinaties
aanmaken / opvoeren.
maken van interne produktnotities voor bijvoorbeeld wasvoorschriften en fabricagedata.
verschillende prijsinstellingen zoals inkoopprijs, saleprijs (actie), consumentenprijs,
markup en prijsmatrix.
printen barcodelabels.
artikelnaam, artikelomschrijving en commerciële beschrijving in meerdere talen.
mogelijkheid tot het uploaden van 5 produkt foto's.
eenvoudig in later stadium kleuren toevoegen en maten verwijderen.
instellen datum van beschikbaarheid artikel en eventuele nalevering van artikelen.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP
PRODUKTEN
�

snel-opvoerfunctie voor het invoeren van inkooporders op locatie (bijv. in showroom)

VOORRAAD BEHEER
�
�

mogelijkheid om voorraad correcties n.a.v voorraadverschillen door te voeren.
mogelijkheid om voorraad inventarisaties mbv een barcodescanner te doen.

ARTIKEL / PRODUKTSTATISTIEKEN
�
�
�

artikelstatistieken met overzicht op artikel- / kleur- / maatcombinatie van kengetallen zoals
voororders, voorraadorders, inkopen, ontvangen, verzonden, nog in te kopen en voorraad.
filter en sorteer mogelijkheden op o.a. collectie, categorie, kleur, maat en artikel.
export van selectie naar CSV / Excel, waarin tevens kerncijfers zoals marges, omzetsnelheden, en
doorverkooppercentages zichtbaar zijn.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
ARTIKEL CATGORIEËN
�
�
�

artikel categorieën in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van categorieën, subcategorieën en subsubcategorieën.
categorie naam en omschrijving in meerdere talen.

COLLECTIES / MERKEN
�
�
�

collectie / merken in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van collecties / merken.
collectie naam en omschrijving in meerdere talen.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
KLEUREN
�
�
�
�

kleuren in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van kleuren.
kleuren kunnen worden geïllustreerd door middel van de ingebouwde 'colorpicker' of
door het uploaden van een foto van een kleurstaaltje.
kleurnaam in meerdere talen.

MAATTABELLEN
�
�
�

maattabellen in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van maattabellen.
de volgorde van de maten in een maattabel kan eenvoudig worden aangepast.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BEHEER WEBORDERS
�
�
�
�

overzichtelijke lijst met orders en statusweergave waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden
ingesteld.
beheer van online bestellingen, betaalstatus en verzendstatus.
automatische verzending bericht aan klant na iedere statuswijziging.
genereren van pakbonnen in PDF en eventueel verzending van digitale pabon.

KENMERKEN CONSUMENTENWEBSHOP:
KASSASCHERM
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

overzichtelijke lijst met recente transacties / kassabonnen en functionele zoek- en filterfuncties.
groot aantal handige functies, zoals bijv. het ineens afdrukken van alle kassakonnen van een dag.
eenvoudig toevoegen nieuwe klanten en zoeken van klanten op postcode + huisnummer of naam
en wijzigen van klantgegevens.
overzicht opgebouwde spaarsaldo en eerdere aankopen van een klant.
aankopen worden conform ingestelde regels, automatisch toegevoegd aan spaartegoed klant.
uitkeringen van spaartegoeden worden automatisch verrekend in ingestelde periodes.
invoeren van waarde- / kadobonnen welke automatisch worden verrekend met de aankoop.
ingebouwde calculator functie.
mogelijkheid om door produktcatalogus (met foto’s) te bladeren en met één klik de maatboog van
een artikel te laden.
overboeken van artikelen van de winkel naar de webshop en tussen filialen onderling of uitboeken
van artikelen naar de leverancier.
overzicht van kassaldo met printfunctie en mogelijkheid om uitnames en stortingen in te geven.
toevoegen van artikelen aan kassabon d.m.v. maatboog waarbij tevens de voorraad (evt. ook van
andere filialen wordt getoond.
handmatig toevoegen van artikelen aan kassabon d.m.v. het ingeven van een artikelnummer.
automatisch toevoegen van artikelen aan kassabon d.m.v. een barcode scanner.
aanslaan van ongelabelde artikelen.
scannen van retouren welke automatisch worden verrekend met evt. nieuwe aankopen.
een eventueel surplus kan worden omgezet in een tegoedbon.
opgave betaalwijze, eventueeel gesplitst in 2 verschillende methodes.
opgave van kassakortingen, verzendkosten en nummer van verkoopmedewerker.
uitgebreide (dag)rapportages en statistieken.
werkt volledig in cloud en draait op elke computer, laptop of tablet (touchscreen of niet)

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
VERZENDKOSTEN
�

eenvoudig beheren van verzendkosten, met mogelijkheid om deze gestaffeld per land op te geven.

LIVE WINKELMANDJE
�

real-time weergave van de inhoud van winkelmandjes en overzicht van verlaten winkelmandjes.

BEHEER TEKSTEN BESTELPAGINA’S
�

eenvoudig aanpassen van algemene teksten (in meerdere talen) op de bestelpagina’s.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
INKOOPORDERS
�

overzichtelijke lijst met inkooporders en statusweergave waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan
worden ingesteld.

�
�

eenvoudig inboeken van inkooporders, met controlevelden voor voorraden.
tijdens inkoop versneld aanmaken van nieuwe artikelen, zodat de inkooporder op locatie binnen
enkele minuten kan worden ingevoerd.
inkooporders toewijzen aan filialen of webshop.
mogelijkheid om barcodes te genereren en te printen.

�
�

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
INBOEKEN ONTVANGEN GOEDEREN
�
�
�
�
�

overzichtelijke lijst van ontvangen zendingen en statusweergave waarvan de volgorde
eenvoudig kan worden ingesteld.
inboeken van ontvangen goederen met controlevelden voor vergelijking met de inkooporder.
mogelijkheid om ontvangen goederen te verdelen over filialen en evt. webshop
mogelijkheid om barcodes te genereren en te printen.
printfunctie (PDF).

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
INBOEKEN RETOUREN
�
�
�
�
�
�
�
�

inboeken retouren met diverse controlefuncties.
mogelijkheid om retouren uit de voorraad te laten (beschadigde artikelen of manco’s).
mogelijkheid om retouren om te zetten in kado- of tegoedbonnen.
eenvoudig ruilingen tegen andere maat of kleur inboeken.
indien een spaartegoed verzilverd is, kan deze worden teruggezet en wanneer men retouren wil
ontmoedigen, dan kan men het totale spaartegoed op nihil zetten.
zowel voor de verzending als retourzending kan men aangeven of deze kosten worden vergoed.
indien er bijkomende retourkosten worden berekend, dan kunnen deze worden opgegeven.
automatisch genereren en verzenden van de creditnota’s (PDF).

LET OP:
indien ook gebruik wordt gemaakt van het kassasysteem, dan kunnen de meest van bovengenoemde
functies ook via het kassascherm geregeld worden.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
RAPPORTAGES
�
�
�

opvragen van financiële rapportages voor winkelverkopen en / of online verkopen per dag, per
maand, per kwartaal of per jaar.
filtermogelijkheid op artikel, kleur, maat, categorie en collectie.
download functie om de resultaten in de gekozen selectie te exporteren naar CSV / Excel.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BEHEER MENU (layout en vormgeving)
�
�
�
�
�
�

overzichtelijke bediening door weergave van de menu’s zoals die er in de frontend uitzien.
eenvoudig toevoegen, wijzigen of deactiveren van menu’s en submenu’s.
menu namen, meta-titles, meta-descriptions en meta-keywords kunnen per taal apart ingesteld
worden, hetgeen voor zoekmachines essentieel is.
eenvoudig koppelen van (sub-)menu’s aan tekstpagina’s of templates.
per menu kan er een andere achtergrond worden gekozen.
genereren van QR-codes voor menu’s / pagina’s.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BEHEER INHOUD PAGINA’S (layout en vormgeving)
�
�
�

met de teksteditor kunnen eenvoudig nieuwe pagina’s worden gemaakt, eventueel voorzien van
afbeeldingen en zelfs Flashmovies, waarna de aangemaakte pagina’s onder ‘menu-instellingen’
gekoppeld kunnen worden aan een menu-optie.
de ingebouwde linkgenerator maakt het mogelijk om eenvoudig interne links en zelfs javascript te
genereren.
met de ‘filemanager’ kan men vliegensvlug en eenvoudig afbeeldingen en bestanden uploaden
welke men vervolgens met ‘een kopieëren en plakken actie’ op de gewenste plek in de webpagina
kan plaatsen.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BEHEER TEMPLATES (layout en vormgeving)
�
�
�
�
�
�

templates zijn bedoeld om op een eenvoudige wijze grafisch mooiere webpagina’s te kunnen maken
(zonder kennis te hebben van html), doordat de templates zijn ingedeeld in blokken waarvan de
eigenschappen allemaal indivdueel ingesteld kunnen worden.
de breedte, hoogte, randen, kleuren, positie en inhoud (afbeelding of tekst) van de blokken kan
men zeer eenvoudig wijzigen.
eventuele tekstuele inhoud van de blokken, kan in meerdere talen worden opgegeven.
er kan worden opgeven wat er moet gebeuren als de bezoeker op een blok klikt.
per pagina kan één blok worden ingevuld met een zogenaamde ‘slideshow’ (wisselende inhoud)
er kan een onbeperkt aantal templates worden aangemaakt.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BEHEER GRAFISCHE VORMGEVING (layout en vormgeving)
�

onder het menu vormgeving kunnen talloze zaken als lettertype, letterkleur, achtergrondkleur,
ronde hoeken en randen per onderdeel van de webshop in een handomdraai worden gewijzigd,
waardoor in enkele minuten de webshop een geheel andere uitstraling kan worden gegeven.

FILEMANAGER (layout en vormgeving)
�

met de filemanager kan men eenvoudig afbeeldingen (5 tegelijk) uploaden, verwijderen of
mapjes op de server aanmaken.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BEHEER FACTUUR EN EMAIL LAYOUT (layout en vormgeving)
�

men kan eenvoudig de standaardteksten van emailberichten, het logo en de gegevens op facturen
en pakbonnen aanpassen.

BEHEER NIEUWSBERICHTEN / RSS-FEEDS (marketing)
�
�
�
�

eenvoudig aanmaken van nieuwsberichten welke automatisch op de website worden weergeven en
worden voorzien van een “like” button.
aangemaakte berichten worden automatisch in een rss-feed geplaatst waarop bezoekers zich
kunnen abonneren.
aangemaakte berichten kunnen met een enkele klik als een korte nieuwsflits verstuurd worden naar
alle klanten.
indien men een Facebook pagina heeft, kunnen aangemaakte berichten in een enkele handeling op
de Facebook pagina geplaatst worden.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BEHEER KORTINGEN EN SPAARACTIES (marketing)
�
�
�
�

instellen van kortingsacties (zoals ingangsdatum, duur, minimum bestedingsbedrag etc) voor
collecties, categorieën, subcategorieën of setjes.
instellen van regels (geldigheid, bestedingsbedrag, samenloop etc) voor spaarkaarten.
instellen van regels voor verzilvering van spaartegoeden (tijdstip, duur etc).
instellen van regels (geldigheid, bestedingsbedrag en samenloop) voor kadobonnen.

BEHEER ARTIKEL RELATIES (marketing)
�
�
�

opgeven van van artikelen die getoond moeten worden op de bestelpagina van andere artikelen en
instellen van de te tonen teksten in meerdere talen (bijv. 'klanten kochten ook dit').
eenvoudig overzicht van aantal vertoningen en verkopen van artikelen.
genereren van QR-codes met deeplink naar betreffende artikelen in de webwinkel.

BEHEER ARTIKEL SETJES (marketing)
�
�

samenstellen van setjes van artikelen (tot 3 art. per set) met afwijkende setprijs.
omschrijving in meerdere talen mogelijk.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
BIJHOUDEN BEZOEKERSSTATISTIEKEN (marketing)
�

met de ingebouwde traffic analyse kan men eenvoudig het aantal bezoekers, de meest bezochte
pagina’s, routes binnen de webshop en nog veel meer relevante kerncijfers inzien.

BEHEER KEYWORDS (marketing)
�
�
�

de module ‘keywords’ is een optionele functionaliteit welke ervoor zorgt dat de meest belangrijke
trefwoorden in de website in een zogenaamde ‘keyword cloud’ worden weergegeven.
de ‘keywords’ zijn vooral voor zoekmachines zoals Google zeer aantrekkelijk gebleken en worden
dan ook vaak hoog in de ranking van zoekmachines opgenomen.
de keyword module werkt volledig autonoom en loopt eens per week de gehele website door en telt
het aantal keren dat woorden voor komen. De meest voorkomende woorden worden op de website
weergegeven, waarbij de grootte en kleur van het woord afhankelijk zijn van de overeenkomsten
die zijn gevonden.

KENMERKEN CONSUMENTEN WEBSHOP:
E-MAIL MARKETING
�
�
�
�
�
�

snelfunctie om in enkele minuten een productmailing (met 12 artikelen) te maken waarbij de
ontvanger kan doorklikken naar het betreffende artikel in de webshop.
uitgebreide mailfunctie om een grote groep geadresseerden ineens een mailing met html opmaak,
eventueel met bijlage te sturen.
raadplegen van archief voor verzonden e-mailberichten (op klantniveau).
eenvoudig opstellen van e-mails in html (afbeeldingen en grafische opmaak) met een editor.
onbeperkt aantal ‘mailtemplates’ maken.
10.000 emails per maand gratis versturen.

OVERIGE KENMERKEN
�
�
�
�
�
�

onze webshops zijn volledig reponsive voor een perfecte weergave op mobiele apparaten, waardoor
APP's overbodig zijn.
het design van de webshop kan volledig aan uw wensen worden aangepast.
standaard teksten in de webshop zijn in 6 talen beschikbaar en zijn eenvoudig te wijzigen.
uitgebreide agenda functionaliteit waarin afspraken en planning bijgehouden kunnen worden met
'highlight' en 'reminder' functies.
agenderingsysteem voor klanten en leveranciers met 'highlight' en 'reminder' functies.
uitgebreide mogelijkheden voor het eenvoudig instellen van de standaard vertoningen van lijsten.

Wij hebben een demoversie van onze webshop backend online staan.
Wanneer u deze wilt zien, neem dan contact met ons op.
FASHIONIT
Havenstraat 7L
5211 WC DEN BOSCH
Tel. : 073 – 6 44 59 22
Web. : fashionit.nl
E-mail : info@fashionit.nl

