Light
pakke

Basic
pakke

Standard
pakke

Professional
pakke

5

25

25

25

1 GB

5 GB

10 GB

20 GB

Domænenavn (www.min-shop.dk)
E-mail konti
Ubegrænset antal e-mail alias
Disk plads
Ubegrænset trafik
Mulighed for FTP-adgang - kontakt for
aktivering

-

Mulighed for SSL-certifikat

Produktet
Ubegrænset antal produkter og
produktkategorier
Import fra eksterne systemer
(OsCommerce mfl. kontakt os for info)
Samme produkt i flere kategorier
3 variantvisninger, kan styres pr.
produkt

-

Produkttilvalg

-

Produkter i fokus, vis f.eks. Top 10
solgte varer
Tilbudsprodukter, periodestyring og
mængederabat
Krydshenvisning af produkter
"Kunder der købte dette produkt, købte
også"
Tip en ven
Dynamisk PDF produktblad
Lagerstyring med automatisk opdatering
af varebeholdning
Mulighed for lagerlokationer
Lageroversigt med min. beholdning

B2B forhandler (B2B kunder og
rettigheder)

-

-

Avanceret variantstyring og produkt
tilvalg
Eksempelvis t-shirts i forskellige farver,
størrelser eller tryk, differentieret på bla.
pris/lager/billeder mv.

-

Automatisk nedskalering af billeder
Zoom eller slideshow på billeder
Bladrefunktion
Enheder pr. produkt eller variant
Styring af forside- og "last minute offer"
produkter
"Husk min kurv" funktion
Ubegrænset antal produkt varianter
Pakkeprodukter - opdel dine produkter i
pakker og lav mersalg

-

Produkt anmeldelser

-

Avanceret import/eksport af ordrer,
produkter og kunder

-

-

Relaterede produkter

-

-

Avanceret søgning

-

-

Fil salg (.mp3,.pdf,.avi osv.)

-

-

B2B rabat - Differentier priser på
kunder/kundegrupper,
produkter/varianter og valuta

-

-

-

-

Ønskeliste funktion

-

-

-

Varefilter - opsæt en behovsstyret
søgning, f.eks. på størrelser og farver i
produktoversigten (NYHED)

-

-

-

Gaveindpakning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produkt tilkøb
Lav mersalg på dine produkter

Produkt tags
kunderne kan tildele dine produkter "tags",
som vises i web 2.0 tag-cloud

Udvidet produkt data
Standardiser og genbrug dine produktdata på
tværs af produkterne

Integrationer
Consignor
DIBS, ePay, Quickpay og Pensio
integration
DBA.dk integration
Microsoft Dynamics Nav
(TILVALG bestilles pr. e-mail)

kr. 850,00

kr. 850,00

kr. 850,00

kr. 850,00

E-conomic økonomisystem integration
(B2C / B2B)
(TILVALG bestilles pr. e-mail)

kr. 199,00

kr. 199,00

kr. 199,00

kr. 199,00

ELP Lagerhotel
(TILVALG bestilles pr. e-mail)

kr. 199,00

kr. 199,00

kr. 199,00

kr. 199,00

Klarna fakturabetaling

-

-

Avanceret import / eksport af vigtige
data i CSV og XML med feltvalg

-

-

SOAP integrations API

-

-

Prisindeks integration (Kelkoo,
Pricerunner, EDBpriser, Spar30,
DinPris, Miinto)

-

Prisindeks integration - lav dine egne
feeds

-

ShopLink (csv integrationsmodul)
(TILVALG bestilles pr. e-mail)

-

-

kr. 199,00

kr. 199,00

Microsoft Dynamics C5
(TILVALG bestilles pr. e-mail)

-

-

kr. 649,00

kr. 649,00

Maillink (integration til bla. MailChimp)

-

-

kr. 199,00

kr. 199,00

kr. 179,00

kr. 179,00

kr. 179,00

kr. 179,00

Fragtintegration, Post Danmark PacSoft
Online, GLS Pakkeshop, GLS Erhverv
Trustpilot integration
Affiliate marketing modul

Betalingsmuligheder
betalingssystem til betalingskort
Medlemskort, Forbrugsforeningen, Q8,
LIC
PayPal automatisk integration

RBS Worldpay
Kontooverførsel
Efterkrav
Faktura
Mobilbetaling
Integration til betalingsgateway
Brugerrettigheder, f.eks. B2C / B2B

-

Danske Netbetaling
MobilePay Online

Søgemaskine optimering
Søgevenlig opbygning af webshop, 100
% CSS struktureret kode
Søgevenlige links (url'er)
Automatisk eller mulighed for selv at
indtaste URL'er for produkter,
produktkategorier, sider mv.
Automatisk eller mulighed for selv at
indtaste metatags på produkter,
produktkategorier, brands, sider mv.
Domænestyret sproglag
Dynamisk sitemap med alle sider og
produkter
Dynamisk sitemap med alle sider,
produkter og produktkategorier
(NYHED)
Midlertidig lukning af webshop
Opsætning og administration af
redirects (301 / 302 / 401)
Styring af Canonical tags for produkter,
produktkategorier, sider mv.
Google Sitemap
Google Webmaster Tools
Google Analytics integration
Adgang til robots.txt filer (NYHED)

kr. 59,00

kr. 59,00

kr. 59,00

kr. 59,00

Adgang til design og indhold på 404fejlsider (NYHED)
Rich Snippets på produkter og
breadcrumb (NYHED)

Design
Standard (kun grafik) og avanceret
opsætning (HTML, CSS)
Fuld template adgang - HTML, CSS og
javascript

-

Responsive og mobilvenlige templates
Mulighed for template-programmering

-

Sub-templates til produktlister,
produktvisning mv.

-

Dynamisk design, opbyg selv dine
menuer og bokse
Stort udvalg af unikke templates
Adgang til online redigering af
stylesheet
Upload egne grafik elementer til dine
templates
Design preview
Bestem selv logo, farver, baggrund og
opbygning
Slideshow af produktbilleder
Design af faktura, automatiske e-mails
og nyhedsbreve
Visning af individuelt udsolgt eller tilbud
ikon på produkter
Mulighed for upload af andre standard
filer (favicon, watermark mv.)
HTML 5 validerbare templates
Fuld backup mulighed

Indholdsstyring (CMS)

-

Ubegrænset antal sider
Billedrotation/billedelement på alle
sider (NYHED)
Kontaktformular med e-mail funktion
Fil og mediearkiv til opbevaring af
billeder/filer etc.
WysiWyg editor til produkt beskrivelser
og tekst sider
Drag & drop menustruktur
Nyhedsmodul (med RSS)

-

-

Debatforum

-

-

-

Blog med rss feed

-

-

-

Formular Builder (byg dine egne
formularer, f.eks. til returvarer)

-

-

-

Kalendermodulet kan vise begivenheder
i en flot kalender på din shopløsning

-

-

-

-

-

-

Nyhedsbrev med mulighed for
individuelt design og Google Analytics
tracking

-

-

Nyheds SMS

-

-

Sociale medier integration - Facebook,
Twitter og Google +1

-

-

Mediearkiv til visning af billeder, video,
lyd og dokumenter (NYHED)

-

-

Billedgalleri hurtig visning f.eks. event
billeder

-

-

Afstemning / Konkurrence

-

-

Administrative brugere
Multibruger administration med
rettighedsniveauer

Marketing
QR koder til produkter

Priser

-

Betalingsgebyr, enten fast beløb eller %
Vis priser med eller uden moms
Fragtpriser baseret på vægt,
postnummer, kundetype eller produkt
(NYHED: Fragt på produktniveau)
Gratis fragt - definer selv en grænse
Differentieret moms ifht. leveringsland,
privat og erhverv
Produktpris konfigurator

-

Mængderabat og periodestyret rabat
Mulighed for salg af min. x antal varer
Mulighed for "Ring for pris"
Fragtestimat i indkøbskurven
Salgsrabat - rabat ved køb over x-antal
kroner (fast beløn eller %, periode og
kundestyring)

-

Udsted rabatkoder/gavekort (fast beløb
eller %, med styring af periode og max
forbrug)

-

-

Kunder og ordrer
Kundelogin med ordreoversigt, status
og genbestil

-

Track & trace på e-mail og sms
Status og track & trace pr. ordrelinje
Ordrehåndtering
Faktura modul
Masseopdatering og masseudskrivning

Sprog og valuta
Antal sprog (Sproglag)
Dansk, engelsk, finsk, fransk, færøsk,
græsk, hollandsk, norsk, spansk, svensk,
tysk oversættelse

1

1

2

2+

Leveringslande / valuta

1

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

2

2+

Mulighed for afrunding til pæne beløb
Flere sites/webshops i samme løsning sælg gennem flere brands
(Bemærk! Et ekstra site vil optage et af de
tilgængelige sproglag)

Styring af sprog på domæne-niveau
Individuel sprogfil (Mulighed for
redigering af SAMTLIGE tekster)

-

-

-

-

Statistik
Avanceret salgsstatistik (omsætning,
produkter, kunder)
Google Analytics statistik med e-handel
Søgeordsstatistik (mest søgte, søgninger
uden resultat)

Support
Gratis telefonsupport og e-mail support
Veldokumenteret online manual

Sikkerhed og teknik
SSL krypteret administrations side med
beskyttelse af login og password
128bit krypteret betalingsside sikrer
dine personlige kort oplysninger
PCI og ISO 9001 certificerede hosting
faciliteter
HTML 5 validerbar kode
PHP5 kompileret kildekode
MySQL5 backend database server
Optimeret til mobile medier (iPhone,
android, iPad mv.)
Internet explorer 6, 7, 8, 9 kompatibel

-

Mozilla Firefox 2.x, 3.x, 4.x kompatibel
Safari 2.x, 3.x, 4.x, 5.x kompatibel
Chrome x kompatibel
Oprettelse
Pris pr. måned

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 249,00

kr. 349,00

kr. 679,00

kr. 1099,00

