ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Primeworks e-shop
Ηλεκτρονικό κατάστηµα -eshop

Τιµή

Το σύστηµα διαχείρισης e-shop της Primesoft σε συνδυασµό µε την ERP εφαρµογή Primeworks
αποτελεί µία καινοτοµία στην αγορά του Internet. Σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει αυτό που
µέχρι σήµερα ήταν ακατόρθωτο.
Οι µελέτες αποδεικνύουν ότι το 80% των προσπαθειών των εταιριών να δηµιουργήσουν ένα
ηλεκτρονικό κατάστηµα το οποίο να είναι ενηµερωµένο ανά πάσα στιγµή µε τα νέα προϊόντα και
τις τιµές τους καταλήγει σε αποτυχία αφού η συνεχής ενηµέρωση του απαιτεί χρόνο και
εξειδικευµένο άτοµο. Έτσι στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφού µετά από µεγάλη
προσπάθεια ενηµερωθούν τα είδη µε τις φωτογραφίες , τα χαρακτηριστικά και τις τιµές τους , το
ηλεκτρονικό κατάστηµα παραµένει απαρχαιωµένο διότι δεν υπάρχει ο χρόνος και ο υπεύθυνος για
την καθηµερινή του ενηµέρωση. Καταλήγει έτσι σε µία µη επικερδή επένδυση.
Η Primesoft έρχεται για µία ακόµα φορά να προσφέρει στους πελάτες της την ιδανική λύση.
Με το σύστηµα διαχείρισης e-shop ,το ERP και το e-shop λειτουργούν ενοποιηµένα και
αλληλοενηµερώνονται. Έτσι όλες οι καταχωρήσεις των προϊόντων γίνονται στο ERP που
βρίσκεται στην έδρα του πελάτη , µε όλες οι φωτογραφίες , τα χαρακτηριστικά , τα αποθέµατα
και οι τιµές και είναι άµεσα ενηµερώσιµες από την εµπορική διαδικασία της καταχώρησης των
αγορών και των πωλήσεων που γίνονται καθηµερινά στο σύστηµα.
Με το πάτηµα ενός πλήκτρου στην αρχή της ηµέρας τα είδη µαζί µε όλα τα χαρακτηριστικά
τους ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας και το ERP ενηµερώνεται αυτόµατα µε τους νέους
πελάτες που καταχωρήθηκαν στο e-shop καθώς και µε τις παραγγελίες που έχουν γίνει.
Έτσι είναι σαν πραγµατικά να έχετε έναν πωλητή που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και που
ενηµερώνει το σύστηµα σας αυτόµατα.
Επιπλέον στο θέµα της ασφάλειας των αρχείων δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα αφού τα αρχεία
σας βρίσκονται στο υπολογιστή σας και ότι και να συµβεί στο Server που φιλοξενεί τις σελίδες σας
εσείς έχετε στα χέρια σας τα πολύτιµα αρχεία σας , που σε αντίθετη περίπτωση θα τα είχατε
χάσει.
Το σύστηµα Primesoft e-shop είναι πραγµατικά το νέο παράθυρο της επιχείρησης σας σε µια
πολύ ανταγωνιστική Ελληνική αγορά.

Primeworks ERP (Standard έκδοση)
Περιλαµβάνει :
Συναλλασσόµενους (Πελάτες Προµηθευτές) , Αποθήκη, Πωλήσεις, Αγορές, Στατιστική,
Βιβλία Β! κατηγορίας, Ηµερολόγια.
Στην τιµή περιέχεται µία άδεια χρήσης και υπηρεσίες υποστήριξης 12µηνών.

650€

Primeworks ERP Module Παραγγελίες
Περιλαµβάνει την δυνατότητα της παρακολούθησης των παραγγελιών που έρχονται
από το e-shop

150€
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Primeworks e-shop Module
1) Περιέχει το module που ενσωµατώνεται στο Primeworks και δίνει τις δυνατότητες
α) Καταχώρηση ειδικών στοιχείων στις καρτέλες των ειδών όπως χαρακτηριστικά,
φωτογραφίες, ειδικές τιµές
β) Παρακολούθηση παραγγελιών που έρχονται αυτόµατα από το Internet.
γ) Αυτόµατος συγχρονισµός του ERP µε το e-shop ώστε να είναι το site πάντα
ενηµερωµένο µε τιµές και φωτογραφίες και το ERP µε τους νέους πελάτες και τις
νέες παραγγελίες.

400€
2)
3)
4)

Το αρχικό setup που απαιτείται για την λειτουργία του e-shop στον server µας
Την κατοχύρωση του ονόµατος ( www.toonomamou.gr ) + 1 e-mail account
2ωρη εκπαίδευση στο χώρο εργασία σας στην λειτουργία του e-shop

Υπηρεσία φιλοξενίας του e-shop για 1 έτος
Περιέχει την φιλοξενία στον ιδιόκτητο server που βρίσκεται στην Γερµανία µε 122Gb bandwidth µε
Windows λειτουργικό και MS-SQL για την οµαλή λειτουργία µε το ERP.
Συνεχείς παρακολούθηση και βελτίωση του κώδικα.

Ετήσιο
400€

Συνολική τιµή 1.600€
Ειδική τιµή πακέτου προσφοράς

1.500€

Η τιµή δεν συµπεριλαµβάνει φπα 23%
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