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eHandel serien
MICRO S O F T B U S I N E S S S O LU T I O N S – C 5

- en stærk kombination til mindre virksomheder, der ønsker eHandel uden besvær

Udvid din forretning til Internettet, og få en ekstra servicemedarbejder eller sælger, der hverken skal have løn,
feriepenge eller fri – og som samtidig fritager dig for kedeligt administrationsarbejde. Det er lettere og billigere
end nogensinde med eHandel serien til Microsoft C5. eHandel serien sparer dig for tid, penge og ressourcer,
fordi du får mulighed for at lade kunderne betjene sig selv via internettet.
Vi kender mindre virksomheders behov
Som leverandør af Danmarks mest solgte økonomistyringsprogram til mindre virksomheder, er der få som
ved mere om mindre virksomheders behov end os. Modulerne eHandel I, II og III bygger på denne viden og
erfaring, og gør det muligt for din virksomhed at bringe sig selv på tæt hold af udviklingen inden for
elektronisk handel - for en meget overkommelig pris. Læg dertil, at eHandel modulerne løfter din forretning via
en teknologi, der normalt kun følger med større økonomiprogrammer. En fordel i en tid, hvor alle virksomheder
er nødt til at ruste sig mod en stadig hårdere konkurrence.
eHandel uden besvær!
eHandel I, II og III gør det nemt at sælge dine varer eller serviceydelser på internettet. Programmet gør bogstavelig talt alt arbejdet for dig – lige fra at overføre ordrer fra internettet til programmets indbakke, til at udfylde salgsordrer og ordrebekræftelser med varenumre, navne etc. etc. Selv fakturahåndteringen er legende let:
Microsoft C5 udfylder fakturaen for dig, hvorefter du kan sende den elektronisk til kunden via dit almindelige
e-mailprogram. Fordelene er oplagte: du slipper for dobbeltindtastning, og minimerer dermed risikoen for fejl.
Derudover slipper du helt for manuel håndtering af ordrer og fakturaer.
eHandel I, II og III: Flere valg. Nemt at vokse.
eHandel serien består af tre løsninger, eHandel I, II og III. Modulerne kan bruges alene eller kombineret, hvis
din virksomhed får nye behov – hvilket er helt i tradition med vores produktﬁlosoﬁ om at det skal være nemt
for virksomheder at udvide vores løsninger med nye muligheder. Samtidig er de attraktive priser på eHandel
serien med til at sikre, at det ikke sprænger budgettet at udvide din forretning til Internettet. Vi rådgiver også
gerne om hvilken løsning, eller hvilken kombination af løsninger, der bedst løser dit behov.
Så langt kommer du med eHandel I (eOrdremodtagelse)
eHandel I er hjertet i Microsoft C5’s internetmuligheder. Med dette modul kan du modtage ordrer pr. e-mail fra
kunder, der også bruger Microsoft C5. Når ordren fra kunden ligger i din indbakke, kan ordren med et museklik
overføres direkte til Microsoft C5. Det sparer print- og tastearbejde.
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Så langt kommer du med eHandel II (eButik)
eHandel II/eButik er løsningen for virksomheder, der ud over elektronisk ordrehåndtering, også ønsker at give
kunderne online-adgang til produktinformation (fotos, beskrivelser mv). Løsningen gør det muligt at markedsføre og sælge virksomhedens varer og serviceydelser på internettet – direkte fra dit skrivebord. Eftersom
Microsoft Business Solutions samarbejder med Jubii og ShoppingForum, får du mulighed for at eksponere din
nye eButik der, hvor traﬁkken er. Hele betalingssikkerheden styres af udbyderne. Du kan naturligvis vælge andre
internetudbydere, hvis du har andre preferencer.
Så langt kommer du med eHandel III (eForretning)*
eHandel III/eForretning er den mest omfattende af eHandels løsningerne. Du får en komplet løsning til en
pris, der er væsentligt under, hvad du normalt skal betale for tilsvarende løsninger. eHandel III er udviklet til
virksomheder, der ønsker at styrke kommunikationen og samarbejdet med kunder og forretningsforbindelser.
Med eHandel III kan du både drive elektronisk handel og holde kunder og forretningsforbindelser opdateret
med produktinformation, lagerbeholdning, leveringsstatus, kontoudtog mm. via internettet. I modsætning til
eHandel I og II styres administrationen af din internetforretning internt i virksomheden. Løsningen er særdeles
ﬂeksibel, og nem at vedligeholde. Sikkerheden er naturligvis i top.
*eHandel III/eForretning kræver Microsoft Windows 2000/XP/NT og Microsoft Internet Information Server
Minimér de manuelle arbejdsgange og spar penge
Undersøgelser viser, at det kan koste op til 20 kr. at håndtere ordrebekræftelser og fakturaer. eHandel baseret
på Microsoft C5 automatiserer alle manuelle arbejdsgange, og overﬂødiggør derfor papirbaseret ordre- og
fakturahåndtering. Det minimerer virksomhedens udgifter til porto, papir, konvolutter, pakning, slid på fax og
den manuelle arbejdsgang. Tænk på, hvad det bliver til på årsbasis, hvis du sender 10 ordrebekræftelser eller
fakturaer om dagen.
Nem sporing af ordrer
Microsoft C5 gemmer altid den originale ordre e-mail, så du til enhver tid kan gå tilbage og checke en ordre.
Det giver dig et elektronisk ordrearkiv, som ikke optager plads på kontoret – og som giver dig endnu hurtigere
adgang til de rette ordreoplysninger – både hvis du selv får brug for at checke, eller hvis en kunde f.eks. ringer
for at diskutere ordren.
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