Produktbladsinfo
Printshop

Parajett Printshop

Vill ni ha en smidigare process för inköp av trycksaker? Vill ni på ett enkelt sätt
beställa era lagerhållna artiklar? Vill ni kunna utforma och adressera egna
vykort och skicka dessa direkt till era kunder?
Parajett tillhandahåller en bra lösning för detta.
I vår Printshop kan ni lägga beställningar av trycksaker, profilartiklar och
giveaways. Ni kan enkelt beställa visitkort, foldrar, flyers, broschyrer,
brevpapper, kuvert m.m.
En web-to-printlösning med möjligheten att redigera, producera och
beställa återkommande trycksaker via nätet.

Fördelar

Eftersom det är ett webbaserat system kan ni själva ta fram prisuppgifter och lägga order
när det passar er. Detta sparar tid samtidigt som ni får direkt respons.
Ytterligare en tidsbesparing är att ni själva kan skapa original, granska korrektur och ta
reda på tryckkostnader.

Hur går det till?

Vi sätter upp ett konto till dig som användare/administratör och med
uppgifter som kontaktperson, leveransadress, leveranstider,
fakturauppgifter. Dessutom lägger vi in några av de produkter som ni
vill kunna beställa.
Vill ni ha ett eget gränssnitt med er egna grafiska profil så kan vi bygga
det åt er. På så sätt kan ni själva få möjlighet att hantera användare,
beställningsbara filer, orderhistorik och statistik. Ni kan då ha flera
användare som kan beställa och ni styr själva över vem som får
beställa vad.
Orderhantering
Det finns en inbyggd orderhantering i Printshopen och alla mottagna order bekräftas via
e-post och ni kan själva kontrollera orderstatus efter inloggning.
För lagerhållna produkter kontrolleras, innan ordern godtas, att det finns tillräckligt antal i
lager. Lagersaldo räknas automatisk ned vid leverans och vi kan sätta en beställningspunkt
som passar er.
Dynamiska mallar
Vår Printshop har stöd för dynamiska mallar som ni kan använda för att producera
tryckoriginal för era beställningar. Det kan vara enkla mallar för visitkort eller mer
avancerade mallar för t.ex. produktblad eller broschyrer.
Om ni är intresserade av detta så hjälper vi er vid uppstarten att skapa mallar i systemet.

