Innehåll & funktioner i SiteDirect
Webbdesign / CMS
 Professionellt användarvänligt layoutverktyg för kreativitet utan designbegränsningar.
 Full kontroll över alla sidors innehåll och
utformning på webbplatsen.
 Infoga specialanpassad funktionalitet, t ex
javascriptdetaljer mm via portabla komponenter.
 Bildredigering och automatisk omskalning/
optimering (en originalbild ger obegränsat
antal olika omskalade bildstorlekar på
webbplatsen).
 Bild- och layouteffekter direkt i verktyget.
 Skapa enkelt dynamiska webbformulär.
 Fritextsökning för all typ av innehåll
inklusive realtidssökning med relevansviktning och statistik (kan kompletteras med
avancerad kontextuell sökteknik genom
tredjepartslösning).
 Tidsstyrd publicering av hela/delar av
webbsidor.
Smidig
hantering av artiklar som nyheter,

pressreleaser, blogginlägg etc.
 RSS-flöden för all typ av innehåll.
 Dynamiska listor och urvalsgrupper för bl a
nyhetsartiklar och produkter.
 Detaljerad webbplatsstatistik med antal
besök, sidvisningar, länder, trafikingång
via länkar/annonser, produktvisningar,
sökningar mm.
 Filarkiv med stöd för uppladdning av hela
mappstrukturer och flera filer samtidigt
(via zip-filer).
 Säkra loginskyddade webbsidor med obegränsat antal loginavdelningar.
 Egendefinierbara innehållstyper med
grafisk formuläreditor.
Papperskorg
som gör det möjligt att åter
hämta innehåll som tagits bort.
 Rättighetsstyrning för olika användare i
administrationsgränssnittet.
 Hantering av flera separata webbplatser i
samma installation.
 Möjlighet till responsiv eller mobilanpassad
lösning.

Produktkatalog / E-handel
 Dynamisk produktdatabas med praktisk

hantering av såväl små som stora produktvolymer.
 Obegränsad produktgruppsstruktur, parameterstyrda urvalsgrupper samt att samma
produkt kan visas i flera visningsgrupper.
 Produktkort med mängder av standardfält,
produktbilder, filer, och dessutom möjlighet
att lägga till egna anpassade datafält.
Huvudprodukter
och produktvarianter för

hantering av storlek, färg etc.
 Omfattande stöd för import och export.
 Automatisk filnamnsmatchning vid stora
mängder produktbilder, relaterade filer etc.
 Prislistor, inköpspriser, marginaler, moms,
varukonton och automatisk prisformatering.

 Kundunika priser och stafflingar (B2B/volymkunder eller VIP B2C).
 Procent- eller prisrabatter med produktoch kundrabattgrupper samt rabattkoder.
 Obegränsat antal typer av relaterade
produkter såsom t ex tillbehör, rekommendationer, reservdelar etc.
 Komplettera med avancerad automatisk
rekommenationsmotor genom tredjepartstjänst (t ex Nosto).
 Önskelista/inköpslista, tipsa en vän, länkning till sociala medier såsom Facebook,
Twitter etc.
 Kommentarer och betygsättning.
 Paketprodukter bestående av lagerprodukter med korrekt lagerantal.
 Produktspecifikationer samt jämförelser.
 Kundkonfigurerade produkter med tvingande val och frivilliga tillval, inklusive
automatisk produkt-id-generering. Låt din
kund påverka detaljinnehållet i specifika
paket eller erbjudanden.
 Stöd för prisagenter såsom Prisjakt, Kelkoo,
Pricerunner, Google Shopping m fl.

 Helintegrerad faktura- och delbetalning
via Klarna, SveaWebPay, Handelsbanken
Finans och Resurs Bank.
 Effektiv hantering av direktbetalningar via
Trustly.
 Stöd för alla manuella betaltyper som förskott, postförskott, kontant, egen fakturering etc.
 Möjlighet att utöka med helt egna betalmoduler.

Varukorg / Kassa

 Dynamisk kontaktdatabas för hantering av
såväl kunder som prospects, leverantörer
etc.
 Kontaktkort med mängder av standardfält,
relationer, filer, etc.
 Möjlighet att lägga till egna anpassade
datafält och anpassat kontaktkort.
 Omfattande stöd för import och export.

 Flera standard varukorgsmodeller samt
möjlighet till anpassningsbar varukorg.
 Ensideskassa och sk ’snabbkassa’ samt helt
anpassningsbara kassasteg med eller utan
inloggning.
 Standardiserade eller helt anpassade
orderkampanjer som ’köp tre betala för två’,
’x på köpet’, ’fri frakt över y’ etc.
 Presentkort, rabattkuponger och tillgodo
kvitton.
 Engångskoder för kunderbjudanden.

Sökmotoroptimering
 Stödjer djuplänksindexering av allt
webbplatsinnehåll ner på innehållsnivå,
t ex alla produkter.
 Översiktlig hantering av all meta-information såväl specifikt angiven som automatgenererad.
Automatgenererade
sitemaps med direkt

notifiering till Google, Yahoo, Bing och
Ask.com.
 Dynamisk omskrivning för webbplatsens URL:er med beskrivande text, samt
omdirigering av tidigare URL:er vid byte av
webbplatssystem.
 Fullt stöd för canonical URL:er.

Internationell handel

Orderhantering
 Ordersystem med t ex statusflöde, avvikande leveransadress, kommentarer och
loggning etc.
Bekräftelser
och kvitto via e-post med PDF.

 Leveranshantering med plocklista,
leveransnotifiering, lageravräkning, och
inleveranser. Alternativet att arbeta med
leveransflödet via surfplatta.
 Returhanteringssystem.
 Ekonomiska rapporter och bokföringsunderlag.

Kund- / Kontaktdatabas

Frakthantering
 Stöd för obegränsat antal frakttyper, helt
anpassade fraktprisuträkningar och paketspårning.
 Standardmoduler för integration mot frakttjänster såsom Posten/Pacsoft och Unifaun
Online.

Nyhetsbrev
 Samma kraftfulla publiceringsverktyg för
designade och personifierade nyhetsbrev.
 Stöd för dynamiska produktlistor med köpknappar direkt länkade till webbplatsens
varukorg.
 Nyhetsbrevsgrupper som hämtar mottagare från dynamiska urval i kunddatabasen.
Eller
arbeta integrerat med externt nyhets
brevsverktyg som MailChimp, Compost,
Apsis, mm.

Integration affärssystem

 Smidig hantering av hela webbplatsens
innehåll på olika språk via en översiktlig
översättningsvy.
 Stöd för all världens teckenuppsättningar.
 Fullt valuta- och momshanteringsstöd med
realtids kursomräkning och prisformatering.

 Öppet för att skapa integrationer mot
affärssystem, såsom bl a SAP, MS NAV
(Navision), MS AX (Axapta), Microsoft Business Solutions, Jeeves, Pyramid m fl.
 Standardmodul finns för integration med
Sharespine (t ex Visma Admin, Fortnox,
Specter och Mamut One).

Betalningstjänster

Administration

 Helintegrerad kortbetalning via DIBS och
Paypal.
 Fullt stöd för Klarna Checkout.

 Helt webbaserad administration med stöd
för Firefox, Google Chrome och Internet
Explorer för arbete i Windows, Mac och
Linux.

Ovanstående är exempel på funktioner i plattformen. Exakt vilka funktioner som ingår styrs av vilka moduler och nivåer respektive installation har.
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