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WEB Shop modul 100% integreret i EPR system.
RCS WEB Shop er en enkelt, integreret og overkommelig ERP-
løsning for virksomheder, hvis værdier fokuserer på e-handel.

Funktioner og egenskaber
Med den innovative funktionalitet i RCS WEB Shop, kan du tage din eksisterende 
beholdning gemt i dit ERP-system og placere den på internettet. Igennem behold-
ning og status-funktionen, er det muligt at se tilgængelighed og udløbsdatoer. Du 
vil blive overrasket over, hvor let, hurtig og sikker ordrehåndtering kan være.

Det fantastiske træk ved RCS WEB Shop er at det integrerer Webshops med back-
end lagerstyring og ordner opfyldelse processer. For dig betyder det, at du kan trygt 
sælge online, præcist spore din beholdning og levere de rigtige produkter til dine 
kunder til tiden. Den visuelle del af online-salg er det vigtigste. Med RCS WEB Shop 
kan du oprette grafiske online kataloger og indkøbsvogne, så dine kunder og part-
nere let kan gennemse og købe dine produkter på internettet.

RCS Web shop

Virksomhedsproblem
Behov for Integrerende Løsninger – frag-
menterede løsninger bidrager ofte til 
begrænset adgang til data og problemer 
i beslutningsprocessen. En effektiv e-han-
del løsning skal være baseret på integra-
tion mellem Webshop og andre virksom-
hedens funktioner.

Få flere besøg - Den mest populære klage 
af online-forhandlere er, at de ikke får 
nok besøgende. Lave omregningskurs-
er - at forvandle besøgende til kunder er 
et følgende problem, som bliver større, 
når detailhandlere sælger varer, som folk 
foretrækker at se, før de køber.

Nærheden af konkurrencen - Den gen-
nemsnitlige besøgende bruger mindre 
end et minut per webside for at beslutte, 
om at fortsætte med at se dine sider eller 
”klikke” væk. Prøv at spørge dig selv om 
du gør alt for at få dine kunder til at købe
fra dig.

 

Løsning
RCS WEB Shop løsning og funktionalitet 
integrerer online butikker med lager-
beholdning og ordrers opfyldelse pro-
cesser. Adgang til data giver et bedre 
overblik over aktuelle salg og giver dig 
referencer til gode beslutninger.

Gennemføre annoncer og kampagner i 
din webshop og tiltrække kunder med 
discount kampagner.
Brugergrænsefladen i RCS WEB Shop 
giver dig en mulighed for at uploade 
og gemme billeder. Knyt produkter med 
hinanden, læg dem i kategorier, gør dit 
tilbud mere målrette-specifikke.

Design dit eget unikke WEB Shop med 
RCS løsning og hold dine kunders 
opmærksomhed. Afgøre, hvilken slags 
af oplysninger om produkt er på siden. 
Byg din onlinetilstedeværelse efter dine 
egne kriterier, fra mærke til produkttype.
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Webshop
Hjemmeside – Forsiden er enkel opbygget med de vigtigste informationer. Det kunne 
være en ultrakort beskrivelse af shoppen, en overskuelig præsentation af varer, 
nyeste tilbud samt fragt- og leveringspriser. Hjemmesiden inkluderer en tydelig frem-
visning af firmanavn, logo og slogan. Fysisk adresse af din virksomhed og kontaktin-
formationer er vigtige for at give siden troværdighed.

Opret din egen unikke webshop - Med RCS WEB Shop 
kan du åbne din webshop, som muliggør en online 
kommunikation med dine kunder og salg på nettet. 
Men fordi du ikke længere er lukket i en fysisk ramme af 
butikken, får du ubegrænset marked på grund af udvid-
ede åbningstider og samtidig ramme et større marked.
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Registrer en bruger - bruge denne funktion til at konfigurere, hvordan web shop 
kunder kan registrere sig i din webshop. Registrering er beregnet til nye brugere. De 
kan tilmelde sig på forhånd eller under købsprocessen
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Content management
Content Management System (CMS) - Webshoppen er indbygget i en hjemmeside, 
der opbygges og vedligeholdes via CMS. Alt kommer med et overskueligt og spæn-
dende, ”mål orienteret” webdesign, som signalerer at ”her sælges varer”.
CMS Umbraco © – Systemet er brugervenligt og fleksibelt at navigere i samtidig 
med, at det er nemt at udvikle, tilpasse og vedligeholde og redigere indhold af hjem-
meside funktioner via webbaseret CMS.

Søgemaskineoptimering (SEO) - Desuden understøtter det alle moderne browsere, 
og sidst men ikke mindst, er det ideelt til integration med andre systemer, så som 
SEO og markedsføring/statistik med Google Analytics.
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Vare ledelse
Produktkategori – Du kan adskille din be-
holdning i et hierarki af kategorier, så kun-
derne let kan finde det emne, de ønsker at 
købe. Det er også nemt for dig, at lave vari-
anter af en vare.
Målgruppe - Skab en synlighed og bredere 
kundetilgang ved at definere kundegrupper 
for en vare. Med din målgruppe for øje kan 
du medregne deres ønsker i alt fra sprog-
brug og valg af billeder samt undgå at 
mulige kunder vælger din shop fra.

Du har ubegrænsede muligheder for antal produkter og kategorier med en 
præsentabel og god billedfremvisning af produkter.
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Marketing ledelse
Marketing materialer - Du kan integrere annoncer og reklamemateriale til yderligere 
at øge tiltrækningskraft af din online butik og udløse yderligere køb.

Nyhedsbrev - Hold din webshop opdateret med et korrekt indhold og hold kontak-
ten med dine kunder ved at informere dem om de nyeste tilbud via nyhedsbrev, som 
de kan tilmelde fra hjemmesiden.
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Salgsledelse
Virksomhedsstørrelse - RCS WEB Shop 
kan med fordel bruges af både store 
og mindre virksomheder, og dermed 
vokse efterhånden som der er brug 
for det. Der er moduler til håndtering 
af de mange forskellige muligheder 
der kan være behov for fx. B2C handel 
med slutkunder, B2B handel med virk-
somheder, forskellige betalingsformer, 
integration til ERP-systemer m.m. B2B 
modulet giver kunderne mulighed for 
at se egne oplysninger fx. kontoudtog, 
fakturaer, tidligere ordrer/leveringer, 
track & trace til transportør, produkt-
priser, produktbilleder m.m.

International Sales – Definer dine muligheder på markedet ved at skabe forskellige 
sprogversioner, tilføjer valuta, afregning af moms og told skal, international søge-
maskineoptimering og så videre.
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Betaling
Betalingsproces - RCS WEB Shop tilbyder 
et overskueligt betalingsforløb ved en 
B2B eller B2C shop. Webshoppen arbejder 
automatisk og integreret i modsætning til 
tidligere eller andre webshops der har ma-
nuelle opdateringsrutiner fx til opdatering 
af varer, vare på lager, priser, oprettede 
ordrer osv.

Et overblik over processflow
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Forretningsmæssige fordele

Om RCS IT
RCS IT har gennem mange år haft hovedfokus på SAP Business One og vi tilbyder 
jer dermed 12 års viden og erfaring. RCS IT har erfaring med konvertering til C5, SAP 
Business One, Uniconta m.fl.

RCS IT specialiserer sig i at levere værdiskabende og fuldt integrerede softwareløs-
ninger til mindre og mellemstore virksomheder. Løsninger der øger effektiviteten i 
din virksomhed og giver dig et større overblik over din virksomhed. RCS IT rådgiver 
personligt og tilbyder unikke skræddersyede løsninger såvel som standardløsninger, 
der dækker din virksomheds behov.
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Din kunde får:
 » Mere bekvem måde at shoppe for 

næsten alt, sparer tid og indsats
 » En søgemaskine, der leverer resultatet af 

hvilket produkt der er et behov for
 » Adgangen til at sammenligne funktion-

erne i produktet med blot et par klik med 
musen

 » Muligheden for at blive  direkte in-
formeret om nye tilbud og produkter

 » Sikker betalingsgatewayen
 » Direkte måde kontakt med kundeservice
 » En bedre kundeoplevelse

 

Din service får:
 » Mulighed for at udsætte varerne til en 

bredere målgruppe, i øvrigt til den inter-
nationale ene

 » Produkt visning har ingen grænser
 » Opret en egen hjemmeside med alle de 

produkter eller tjenester, der tilbydes
 » Vejledning for at virkelig tiltrække forbru-

gerne
 » Den nøjagtige manøvrering ved hjælp af 

internettet til at markedsføre de varer
 » Brugen af internet reklamekampagner
 » Udnyt SEO eksperter og har butikken 

på af de øverste placeringer på søge-
maskinerne


