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Webshop
Dina produkter – Vår passion.
Våra webshopar bygger på responsiv design som anpassas automatiskt för web, mobil och
surfplatta. Funktionaliteten i grundutförandet är hög och det finns en mängd tilläggsfunktioner
att koppla på för en skräddarsydd lösning. Givetvis är vi flexibla och lyssnar på era behov.

Försäljning av digitala artiklar - Sälj digitala artiklar i t.ex. PDF-format. Efter genomfört köp
levereras artikeln till ett digitalt arkiv, under ”Mina sidor” för nedladdning.
Sökmotoroptimering - Vi hjälper dig med olika tekniska anpassningar för att din webshop ska
synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer.
Kampanjplanering - Skapa er kampanj med marknadsmaterial. Låt sedan säljare eller
återförsäljare på ett enkelt sätt ange de volymer de vill beställa. Ni får en sammanställning av de
volymer som skall beställas och slipper kostsam överupplaga. Bra för er och bra för miljön!
Grupporder - Skapa ett utskick med spårbara leveranser till säljare, egna butiker eller
återförsäljare med endast några få knapptryck. Ni ser direkt om materialet finns på lager och
omvolymerna räcker och kan enkelt justera antalet till varje mottagare.

Webshopen är integrerad med Strömbergs wolf-system viket ger full kontroll över produkter,
priser, kunder, statistik etc.
Via vår webshopslösning erbjuder vi:
• Produkter tillgängliga och full överblick 24/7, 365 dagar om året för er och era kunder
• Automatisk logistik utan manuell orderregistrering
• Tillgång till statistik, lagerlistor och andra funktioner genom administrationsgränssnittet
• En webbshop anpassad efter er grafiska profil, logotyp, färger och typsnitt
Nedan följer ett axplock av de tilläggsfunktioner ni kan koppla på:
Webadmin - Koppla ett webadmin till din webshop. Där får ni direkt åtkomst till att redigera
dina artiklar, redigera menyer, ta ut försäljningsrapporter, lagerlistor och mycket mer.
Kortbetalning - Kortbetalning med Visa och Mastercard via Dibs sker i realtid vilket bidrar till
en hög säkerhet.

Print On Demand - Konvertera dina pappersprodukter till digitala filer som printas vid behov.
Ni slipper onödiga överupplagor, kan säkerställa att ert material alltid är aktuellt till ett mycket
fördelaktigt pris.
Web-2-Print - Med denna lösning kan ni med mallar säkerställa att alla beställningar på era
trycksaker följer er grafiska profil. Eller varför inte skapa en pärm eller folder i valfri upplaga, med
unikt innehåll anpassat efter dina behov.
Kursverktyg – Skapa och redigera dina kurspärmar och annat utbildningsmaterial online med
vårt kursverktyg. Systemet gör det väldigt enkelt att hålla ert material uppdaterat och tack
vare en effektiv produktionsprocess kan vi hålla ett förmånligt pris för tillverkningen. Materialet
beställs enkelt i websphopen och levereras sedan i tryckt eller digital form.
Bokningsverktyget – Använd vår webshop för att exponera material för utlåning. Vi lagerhåller,
skickar ut, och återsäller sedan materialet så att det är klart att skicka ut igen.
Kontakta oss på 08-779 96 00 eller skicka mejl till info@strd.se så berättar vi mer.

