IOS ERP SHOP C5
IOS ERP Shop C5 til Microsoft Dynamics™ C5 er den fulde løsning til at løse firmaets ansigt udadtil
på hjemmesiden, samt drive en webshop hvor firmaets varer sælges.
Man får følgende to ting, når man vælger IOS ERP Shop C5:
• Nem vedligeholdelse af varer sat til salg i webshoppen og samtidig
integration med firmaets regnskabs system når ordrer der afleveres
skal effektureres. Ingen tunge manuelle rutiner. ALT SKER Inden fra
Microsoft Dynamics™ C5 automatisk (IOS ERP SHOP Enterprise C5
licens)
• Nem vedligeholdelse af hjemmeside med et masse brugbare funktioner
(igennem IOS CMS Enterprise licens) Altså et helt CMS system med i
købet
Inden i Microsoft Dynamics™ C5 udvælges varer der skal sættes til salg i webshoppen.
Kunden køber varene i webshoppen enten som registreret eller anonym kunde.
Ordren kommer ind i Microsoft Dynamics™ C5 i en såkaldt "INTERNET" kladde hvor ordren overføres
til Microsoft Dynamics™ C5 ordremodul. Derefter foretages almindelige rutiner som man plejer.

Generelle funktioner og fordele i IOS ERP SHOP C5 :

• Produkt og varegruppe hierarki i 3 niveuaer
• Lagerkartotek med varer der skal være i webshoppen ( mulighed
for beskrivelse via WYSIWYG editor)

• Lagerkartotek med optil 5 billeder pr. vare
• Lagerkartotek med download og produkt link
• Relaterede varer kan sættes op pr. varer (F.eks. når denne vare
købes anbefales også at købe disse varer)

• Prisrabatstruktur fra Microsoft Dynamics™ C5 slår igennem ved
opsætning i kunde kartotek.

• Differentierede FRAGT priser efter betalingsmiddel, kundetype og
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leveringsmetode (igen med en ekstra mulighed at differentiere
på vægt eller beløb evt. kundespecifikt).
Differentierede betalings muligheder udfra om man er login eller
anonym kunde (f.eks kan alle anonyme kunder kun skal kunne
lægge ordre, med mulighed for betaling med kreditkort)
Differentierede leverings muligheder udfra om man er login eller
anonym kunden (f.eks er PostDanmark kun mulig som
anonym, men ved login kunder er mulighed PostDanmark, Gls
og Afhenting mulig)
Lagerbeholdning kan vises ( Ja/Nej, Antal og +faktor facilitet
tilgængelig)
Styring af hvilke kollonner der skal være synlige i browsere
(listoversigt, registrering, indkøbskurv, kvitterings mails m.v.)
Kundens egne varer
Varer vises i browseren i listeform eller galleri
Sorterings muligheder i oversigter efter bla. Pris og beholdning
Stærk FRITEKST søgemaskine efter varer i webshoppen
Udskrifts venlig prisliste, udfra det man har åbnet
produktgruppe, varegruppe eller søgt efter
Automatisk ordrekvitterings E-mail (tekst til e-mailen redigeres inden fra Microsoft Dynamics™ C5 så evt. beskeder
hurtigt kan blive kommunikeret ud)
Udskrifts venlig ordrekvitterings side
Kunde saldo oplysninger kan vises på kunde logins
Ordre oversigt kan vises på kunde logins
Faktura oversigt kan vises på kunde logins
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Kontoudtog kan vises på kunde logins
Mulighed for integration til DIBS og UNIPAY betalings gateway (Kreditkort betaling)
Kundekartotek med mulighed for at styre kundens adgangsmuligheder til f.eks faktura historik, kontoudtog m.m.
Registrerings- og Genudsendelse af adgangskode E-mails
Mulighed for at verificere registreringer i webshoppen før de bliver sluppet løs og kan handle evt. til en anden pris
Rettigheds funktion (Gruppestyres i kundekartoteket)
Mulighed for rettigheder på Produkt og varegruppe (Så nogle kunder kun kan købe bestemte varer)
Download sider med links til materiale der kan downloades
Download kan også delvist vises (Gemt, skjult samt udfra rettigheder)
Bonusopsparing på udvalgte kunder kan konfigureres
Sproglag med pt. op til 9 sprog kan sættes op
Administrations adgang med udvidede velegnede faciliteter når man driver en webshop
Backup funktion til ordre og data

Når modulet IOS ERP SHOP Enterprise C5 installeres i Microsoft Dynamics™ C5:
• 100% selvstændigt modul
• Egne kartoteker oprettes til modulet
• Der bliver ikke rettet i standard kartoteker, dvs kartoteker tilføjes ikke nogen som helst ekstra felter i standard
kartotekerne.

• Alt der har forbindelse over til Microsoft Dynamics™ C5 ordremodul foregår igennem en kladde
• Alt dannelse af information sker til kladder (herunder dannelse af poster til senere bogføring)
• Alle kartoteker og felter kan udlæses og behandles på Internet serveren automatisk også standard kartoteker.
Derfor stor fleksibilitet hvis kunden har tilretninger i sin Microsoft Dynamics™ C5

• Høj parameter styring, alt parameter styres

IOS ERP SHOP Enterprise C5 kan installeres i minimum følgende versioner:
• Concorde C5 version 1.8
• Damgaard C5 version 2.0
• Damgaard C5 version 2.1
• Microsoft Navision C5 version 3.0
• Microsoft Business Solutions C5 version 3.0 (SP3)
• Microsoft Business Solutions C5 version 4.0
• Microsoft Business Solutions C5 version 4.0 (SP1)
• Microsoft Dynamics™ C5 2008
• Microsoft Dynamics™ C5 2010
IOS ERP SHOP kan installeres under følgende operativsystemer:

