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Met deze optie kunt u het King-artikelenbestand koppelen aan de webshop. In King
kunt u aangeven welke artikelen op het web gezet moeten worden en welke klanten
via de webwinkel mogen bestellen. Klanten kunnen via deze webshop orders plaatsen, die als openstaande orders worden ingelezen in King.
De webshop is eenvoudig te integreren in uw huidige website, maar is standaard al voorzien van de BizzView-website. De webwinkel wordt geleverd door BizzView, leverancier van
content management systemen en webwinkels; de hosting van uw webshop is bij deze koppeling inbegrepen. De communicatie tussen webwinkel en King verloopt via het meegeleverde synchronisatie-programma. Er is dus geen rechtstreekse verbinding tussen webwinkel en King.

MOGELIJKHEDEN

• Koppeling met uw King pakket (vanaf versie Artikelen).
• Update van de webwinkel via het King synchronisatieprogramma.
• Keuze uit een open of besloten winkel of een combinatie daarvan.
• Een complete winkel met verschillende onderdelen.
• Presentatie van uitgebreide artikelinformatie met afbeeldingen.
• Het onderbrengen van artikelen in productcategorieën gebeurt
vanuit uw King-pakket; deze indeling wordt automatisch getoond
in uw webwinkel.
• Uit te breiden met een complete website of te integreren met
een eigen website.
• Eenvoudig beheer en onderhoud van de winkel.
• Prijs per jaar vanaf € 1.200,- exclusief BTW. Dat is inclusief het
onderhoudsprogramma voor de webwinkel, hosting, domeinnaam (subdomein) en ondersteuning. Deze prijs geldt alleen voor
King-klanten.
• Een basis internetkoppeling volstaat.
• Prijsafspraken worden vanuit King automatisch meegenomen
naar de winkel
• Beveiligde verbinding (SSL)*

Op www.king.eu vindt u voorbeelden van King-webwinkels. Een
keuze:

*This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
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Werkwijze
1. In King geeft u per artikel aan of dat een
web-artikel is of niet. De gegevens van
het webartikel worden opgenomen in uw
webwinkel (artikelnummer, omschrijving,
prijs, levertijd, afbeelding, enz.). U hoeft
dus alleen uw artikelbestand in King upto-date te houden; de gegevens in de
webwinkel veranderen vanzelf mee;
2. In King geeft u per debiteur aan of deze
een web-klant is of niet. Werkt u met
een ‘gesloten systeem’, dan kunnen
alleen webklanten via uw webwinkel
bestellen. Bij een ‘open systeem’ kunnen
ook anderen (‘prospects’) bestellingen
plaatsen;
3. Een klant of prospect bestelt via uw
webwinkel de gewenste artikelen en vult
indien nodig zijn NAW-gegevens in;
4. De uitwisseling van de gegevens tussen
King en webwinkel wordt verzorgd
door het meegeleverde synchronisatieprogramma. Mutaties in uw artikelenen debiteurenbestand worden
daarmee doorgevoerd op de website,
en de geplaatste bestellingen en de
eventuele prospects worden ingelezen
in King. Ook de in King vastgelegde

procentuele en absolute prijsafspraken
worden automatisch aan de webwinkel
aangeboden. Deze gegevensuitwisseling
kunt u op elk gewenst moment (laten)
uitvoeren;
5. Wanneer een prospect een bestelling
plaatst, moet u die prospect accepteren
voordat zijn/haar bestellingen in
King worden opgenomen. Een
geaccepteerde prospect wordt
automatisch aan het debiteurenbestand
van King toegevoegd als webklant;
6. Alle ingelezen orders worden in King
opgenomen als niet-goedgekeurde,
openstaande orders. Op basis van deze
orders kunt u de facturen verzenden en
de artikelen leveren;
7. NAW-wijzigingen kunnen worden
beoordeeld voordat ze worden
ingelezen in King. Het is ook mogelijk
om de beoordeling over te slaan, zodat
de prospects automatisch worden
ingelezen en orders automatisch worden
goedgekeurd.

KING OPTIES KOPPELING WEBWINKEL BIZZVIEW 3/4

Wat hebt u nodig?
• een PC met internetverbinding (modem, kabel, ADSL, etc.) en
een recente versie van Microsoft Explorer;
•

King Artikelen of Logistiek met de optie ‘Koppeling King
Webwinkel’

De kosten
KOSTEN I.C.M. FOCUS-PAKKET

Optie ‘Koppeling King Webwinkel’

€ 495,00

eenmalig

Service-ABonnement ‘Koppeling King Webwinkel’

€ 129,00

per jaar

€ 1.000,00

eenmalig

€ 1.200,00

per jaar

€ 495,00

eenmalig

BizzView Focus pakket (zie volgende pagina)
Minimaal 4 uur implementatie tegen uurtarief

of:
KOSTEN I.C.M. MAATWERK-PAKKET

Optie ‘Koppeling King Webwinkel’
Service-ABonnement ‘Koppeling King Webwinkel’

€ 129,00

per jaar

BizzView Maatwerk pakket (zie volgende pagina)

vanaf € 900,00

eenmalig

vanaf € 1.200,00

per jaar

Vormgeving website tegen uurtarief
Minimaal 4 uur implementatie tegen uurtarief
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BIZZVIEW FOCUSPAKKET

BIZZVIEW MAATWERKPAKKET

Het Focus pakket bevat de volgende functionaliteit:
• Koppeling met King
• Eenvoudige layout & vormgeving
• Homepage
• Contactformulier
• Artikellijst
• Artikeldetails
• Besteltraject (winkelmand, klantgegevens, afrekenen)
• Klantgegevens
• Algemene voorwaarden
• Keuze uit besloten of open winkel (B2B of B2C)
• Verzendkosten
• Productnavigatie gebaseerd op webgroepen en subgroepen.
• Docdata Payments, iDEAL, MultiSafepay of PayPal koppeling
• Nieuwsberichten
• Snelbestellen

Met het maatwerkpakket kunt u uw webwinkel volledig naar eigen
wens inrichten. De layout wordt op maat voor u gemaakt. Voor de
functionaliteit kunt u kiezen uit al onze modules. Bij de genoemde
prijs zijn de kosten voor de vormgeving niet inbegrepen. Het
Maatwerk pakket bevat standaard de volgende functionaliteit en kan
eventueel worden uitgebreid met een keuze uit allerlei modules.
Dit overzicht kunt u bij uw dealer of bij de afdeling verkoop van
Quadrant opvragen.
• Koppeling met King
• Productnavigatie gebaseerd op webgroepen, vanuit King aangestuurd door middel van vrije rubrieken
• Homepage
• Contactformulier
• Artikellijst
• Artikeldetails
• Besteltraject (winkelmand, klantgegevens, afrekenen)
• Klantgegevens
• Algemene voorwaarden
• Keuze uit besloten of open winkel (B2B of B2C)
• Verzendkosten

Bel voor deskundig advies met onze afdeling verkoop, tel. (010) 264 63 20

