EasyOnWeb er det bedste valg til dig som benytter vores EasyPOS kassesystem.
EasyOnWeb er udviklet af Microcom og Milkwood, og er fuldt integreret til EasyPOS.
Platform
EasyOnWeb er baseret på WordPress og Woocommerce, verdens
største open source platform til hjemmesider. Dette medfører, at
din løsning konstant bliver holdt ved lige, samt sikrer dig de sidste
nye opdateringer – disse sørger vi for at installere på din shop
løbende. Derudover findes der et hav af muligheder i form af
plugins/funktioner, som på få timer kan implementeret. Dette gør
at vi kan tilbyde udvidelser til standardpakken langt billigere, og
langt bedre end hvis alt skulle laves fra bunden.

Enkelte features som vises I disse demoer er ikke med i standardpakken. Eksempelvis muligheden for flere sprog. Ønsker i et helt
andet tema eller en shop designet fra bunden, kan dette tilkøbes.
I kan også vælge disse 2 temaer mod en merpris på 3.500 kr.



http://www.newsmartwave.net/wordpress/porto/shop3/
https://shopkeeper.wp-theme.design/

Mulighederne er mange.

Hvorfor vælge os – ”one stop
shopping”
Hvis du vælger EasyOnWeb som din webshopløsning, har du mange
fordele. Blandt andet er den lavet med udgangspunkt i en tæt
integration med EasyPOS, og selve integrationen bliver løbende
opdateret, hvis der skulle komme ændringer i enten EasyPOS eller
Woocommerce, som påkræver dette. Derudover har du alt omking
din webshop samlet på et sted. Vi står for hosting, udarbejdelse af
shoppen, tilretninger og integrationen til EasyPOS. Det vil sige at du
kun har ét sted at henvende dig når du har spørgsmål. Dette sikrer
dig og din virksomhed mod at blive kastet rundt mellem forskellige
parter. Med EasyOnWeb får du:




Nem og direkte integration til EasyPOS
Kun én kontaktperson
Vi klarer alle opdateringer

Standardpakken indeholder














Layout og tema
Vælg mellem 3 professionelle temaer, som hver især inkluderer et
hav af forskellige features. Der er mange features, som er med i alle
temaer, mens nogle features kun findes i det enkelte tema. Temaet
tilrettes til dine/jeres behov. Følgende 3 temaer er gratis.
Se en demo af de forskellige temaer her.





http://live.yithemes.com/bazar/
http://theretailer.wp-theme.design/
http://flatsome3.uxthemes.com/











Ordre og lagersynkronisering med EasyPOS
Billed sliders
Dropdown menuer, med flere niveauer
Mega dropdowns (med billeder og overskrifter)
Blog
One page checkout
Mulighed for SEO optimering
Login (gem din adresse og se tidligere ordre)
Fuldt funktionsdygtigt CMS til undersider
Flere niveauer med produktkategorier
Produkt tags
Mulighed for oprettelse af rabatkoder (giv koder til
procentvis rabat, præcist beløb eller gratis fragt)
Integrér til de største betalingsgateways i Danmark
(ePay og Quickpay)
Sortér varer efter pris, oprettelses dato, popularitet
Filtrér produkter efter pris, farve, størrelse, brand
eller længde
Relaterede varer
Cross sells
Flere billeder til hvert produkt, evt. billeder til den
enkelte variant
Mulighed for anmeldelser af produkterne, med
tekst eller stjerner
Produkt søgninger
Cookie Notice
Samt meget, meget mere.

Pris
EasyOnWeb Webshop inkl. integration:

Månedlig ydelse:

10.000 kr.
1.000 kr.

(inkluderer ikke omkostninger til nets og betalingsgateway)
Foruden vores standardshop, har vi forskellige tilkøb med fast pris. Ønsker du en funktion der ikke er på listen, så send os en
mail for tilbud.

Standard tilkøb


Nyhedsbrevs tilmelding ved køb (med mailchimp integration)

1.500 kr.



Nyhedsbrevs tilmelding på siden; eks. i sidebars på shop siden, blog, produkt eller andre sider

1.000 kr.



Tilføjelse af leverandør/brand til integrationen

1.900 kr.



Tilføjelse af tracking nr./track&trace til ordren

1.500 kr.



Opsætning af flere fragt former, og/eller international shipping

500 kr.



Opsætning af kort gebyrer

500 kr.



Opsætning af moms til andre lande

500 kr.



Automatisk Social media deling ( Facebook, Instagram, PinterestTwitter, mail til en ven, Google +)

2.000 kr.



Wishlist / ønskeliste

2.000 kr.



Interaktivt kort over forskellige butikker med åbningstider, kontaktinformationer og adresser.

2.500 kr.



Pak ind til gave funktion

1.900 kr.



Pakkelabels.dk plugin

2.000 kr.



Cool runner plugin

1.750 kr.



GLS pakkeshop plugin

2.250 kr.



Fast daglig backup



Premium support (telefon + foran i mail køen)

200 kr./mdr.



Opdater lager hvert 15 minut fremfor en gang i døgnet

350 kr./mdr.



Opdater nye vare fire gange om dagen i stedet for en gang i døgnet

200 kr./mdr.



Opgrader til Premium VPS (anbefales ved mere end 7.500 varianter/stregkoder)

250 kr./mdr.

89 kr./mdr.

