Module Webverkoop (optioneel)
WEBVERKOOP
De module Webverkoop is een van de ruim 30 optionele
modules van e-Captain. Met de Webverkoop module kunt u
bij artikelen extra eigenschappen invoeren zoals tekst en
afbeeldingen (meerdere). Deze artikelen worden getoond in
de webshop die u een plaats kunt geven binnen uw menu.
De klant kan orders plaatsen en bv direct afrekenen met
IDEAL. Het voorraadsysteem kunt u gebruiken samen met
kassa of met de webshop.
WEBSHOP VULLEN
Niet alle artikelen die u heeft zullen in de webshop
weergegeven worden! Het kan zijn dat u artikelen heeft
uitsluitend voor de webshop en/of juist niet voor de
webshop.
ACTIEPRIJZEN
Op het tabblad Webshop is het ook mogelijk actieprijzen
voor een bepaald artikel aan te maken. De actieprijzen
worden ingevoerd op datum en op aantal.

Klik op een artikel in het voorraadmenu, u krijgt nu een
aantal tabbladen en eigenschappen te zien van het artikel
waaronder de presentatiemogelijkheden en ook afwijkende
prijzen ten behoeve van de webshop of actiemogelijkheden
op de webshop.
Er kan per artikel ingesteld worden of het relevant is voor
de webshop en of het artikel voorraadhoudend is. Indien
het voorraadhoudend is dan wordt er voorraad afgeboekt
indien een order wordt uitgeleverd.

WEBSHOP KLANT OMGEVING
Stel een winkelomgeving samen voor uw klanten, waarbij u
enkel toont wat u zelf instelt. U kunt de toegang beperken
om te voorkomen dat artikelen die u aan het bewerken
bent, bekeken of gekocht kunnen worden.
BETAALWIJZEN
De module Webverkoop ondersteund verschillende type
betaalwijzen voor de afrekening van de orders. Bij het
aanvinken van de diverse betaalwijzen, zult u zien dat er
extra opties beschikbaar komen in de Webverkoop
instellingen.

OVERZICHT
Op het tabblad webshop vult u de specifieke gegevens in
voor de webshop:
ORDERBEHEER
U ziet eenvoudig een overzicht van de geplaatste en
verwerkte orders. U kunt n.a.v. orders op de Pick-list zien
wat er vanuit het magazijn uitgeleverd moet worden. Als
orders zijn verzameld met behulp van de picklist en klaar
staan voor verzending, kunt u deze factureren.
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WEBVERKOOP

MODULE 6 WEKEN GRATIS PROBEREN
Onze optionele modules, enkele modules waaronder de
module Online betalen uitgezonderd,
kunt geheel
vrijblijvend 6 weken uitproberen. Informeer er naar bij een
van onze medewerkers.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module
Factureren of e-Captain in het algemeen neem dan contact
op met een van onze medewerkers: mail naar
helpdesk@e-captain.nl of bel met 073-614 14 40.
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