RPO ICT Solutions: altijd goed
Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

E-Commerce en
webshop
“24/7
bereikbaarheid
zonder de controle
te verliezen.
Geregeld door
RPO. De online
transactie is de
toekomst.”

Een goed werkende webshop creëert een verkoopkanaal waarmee u
24 uur per dag, 7 dagen per week online kunt handelen. Verder
moet een webshop een goede koppeling maken met uw
voorraadsysteem, moeten er goede factureringsmethode mogelijk
zijn en behoeft de webshop een mooi, gebruiksvriendelijk én
onderscheidend uiterlijk.
Met een webshop van RPO vereenvoudigt u processen en verbetert
u uw resultaat.
RPO bouwt webshops waarbij de producten op de juiste manier
gepresenteerd worden, waarbij u op ieder moment van de dag de
actuele voorraad kunt zien en het product goed in beeld gebracht en
voorzien is van uitgebreide productinformatie.
U verkoopt uit uw actuele voorraad en de voorraad wordt realtime
bijgewerkt, dit alles uiteraard volledig geautomatiseerd.
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•
•
•
•
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•

Zeer uitgebreid en beveiligd systeem
Snel handelen
Up-to-date systeem
Realtime voorraadinformatie
Prijzen en inrichting worden getoond vanuit uw bedrijfssoftware
Gebruikers kunnen facturen statussen van orders online inzien
De webshop is qua verhouding/resolutie en user interface
geoptimaliseerd voor tablet gebruik
Uitgebreide mogelijkheden om uw versproducten goed en vers te
kunnen vermarkten

ICT-oplossingen op
maat
Bij RPO ICT Solutions ontzorgen
we. Met onze hard- en software
zorgen wij ervoor dat u zich kunt
richten op uw kerntaken. U doet
waar u goed in bent:
ondernemen. Dan wilt u geen tijd
en energie steken in ICT.

Voor meer informatie
RPO ICT Solutions
Escudostraat 33
2991 XV Barendrecht
telefoon +31(0)78-6818688
fax +31(0)78- 6818675
email: info@rpo.nl
www.rpo.nl

Versproducten
De webshops van RPO zijn uitermate geschikt voor bedrijven die
handelen in een versproduct. RPO kent deze markt als geen ander en
heeft met de inrichting rekening gehouden met onder andere de
diverse kwaliteitseisen.

Facturatie
Een gebruiker van de webshop krijgt via een eigen account, via een
beveiligde omgeving toegang tot een breed scala aan mogelijkheden.
De facturen, alsmede het openstaande saldo kunnen ingezien worden,
de factuur kan uitgedraaid worden als pdf en er zijn diverse
meldingen mogelijk.

Specificaties Webshop
• Uw webshop behandelen wij als een uniek project, zodat het altijd
volgens uw wensen en eisen gebouwd is.
• Uw webshop is benaderbaar via verschillende devices.
• De gebruiker kan pas bestellen wanneer alle bedrijfsgegevens bij u
bekend en gevalideerd zijn.
• Een gebruiker kan voorkeurs artikelen aanmaken waardoor het
bestelproces nog eenvoudiger verloopt.
• Het systeem bevat mogelijkheden voor een goede
fustadministratie.

