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B2C & B2B ecommerce webdevelopment
Ecommerce is een methode om producten en services te verkopen aan consumenten (B2C, business to
consumers) of het verkopen van producten en services aan andere ondernemingen (B2B, business to business).
Xsdot is al meer dan 10 jaar bezig met het ontwikkelen en implementeren van succesvolle eCommerce
oplossingen.
Door onze ervaring weten we dat ecommerce meer inhoud dan het online zetten van een aantal producten
samen met een boodschappen mandje, ecommerce is namelijk het automatiseren van een business met daarbij
behorende klanten, werknemers, ondernemingen, papierwerk, financiën, belastingen en distributie.

Alle Xsdot eCommerce services integreren naadloos met andere Xsdot services zoals eMailing, content
management, CRM en community services (Zie web services en web modules voor meer informatie).
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Webwinkels
Een online webshop starten kan een aantrekkelijke manier zijn om klanten aan te trekken en uw markt zowel
online als offline te vergroten.
Xsdot ecommerce webwinkels worden gebruikt voor de verkoop van ‘verstuurbare’ (fysieke producten) of
digitale ‘downloadable’ producten (b.v. digitale boeken, muziek, informatie en videos) aan consumenten en
andere businesses.

Product presentatie en informatie
Xsdot levert zijn ecommerce webshops met kant en klare producten templates en layouts. Maak eenvoudig goed
uitziende gedetineerde product paginas en catalogen door gebruik te maken van Xsdot content management
systeem.
Product informatie kan worden geformuleerd door gebruikmaking van Xsdot’s kant en klaar te gebruiken
componenten zoals attributen, product fotos, illustraties, videos, teksten, prijzen, etc.

Online en offline betaalsystemen
Xsdot heeft vele betaalsystemen geïmplementeerd voor het gebruik in nationale en internationale webshop
omgevingen zoals iDeal, credit cards en Paypall.
Ons payment plug-in systeem ondersteunt vele payment service providers zoals Ogone, Icepay, Docdata en
Bibit. Verder is ons systeem eenvoudig uit te breiden met toekomstige en ‘custom’ payment service providers.
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Geavanceerde webshop administratie modulen
Ons ecommerce platform bevat alle nodige administratie modulen voor het online beheren van (e)facturen,
(e)offertes, klanten, pakbonnen, etc. Al onze ecommerce administratie modulen integreren naadloos met
andere Xsdot modules zoals CRM, statistieken en emailing.
* eFactuur en offerte administrie
Een complete (e)factuur en offerte administratie systeem met vele functies zoals beheren,
aanmaken, printen, (online) betalen en versturen van facturen en offertes.
* Klanten administratie
Een administratie systeem voor het beheren van klanten. Onderhoud uw klanten bestanden
eenvoudig online.
* Pakket administratie
Een administratiesysteem voor het beheren van verpakkingen en verzendingen. Beheer papierwerk,
tracking systemen, verzend documenten, etc.
* Financiële administratie
Een administratie systeem voor het afhandelen van financiële taken zoals inboeken betalingen,
betalingen en herinneringen beheer, etc..
* RMA administratie
Een online systeem voor het beheren van RMA (return merchandise authorization) aanvragen.

Distributie modulen
Xsdot's open product distributie modules maken het mogelijk om ieder post te implementeren zowel nationaal
als internationaal. Door gebruikmaking van attributen zoals gewicht, volume, destination, origin en post bedrijf
wordt de correcte post methode automatisch geselecteerd en de prijs berekend/gegeven.

Attributen systeem en geavanceerde zoek functies
Xsdot heeft een open variabelen en attributen systeem ontwikkeld waarmee attributen en variabelen aan
producten en content paginanes kunnen worden toegekend.
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Deze attributen worden gebruikt om het voor klanten eenvoudiger te maken om producten en informatie
te raad plegen d.m.v. geavanceerde zoeksystemen en navigatie systemen. Attributen en variabelen worden
gedefinieerd in een hiërarchische boom zodat complexe attributen systemen kunnen worden gemaakt.

Offline product folders, catalogussen en boeken
Xsdot heeft speciale services ontwikkeld die een winkelier kan toepassen om hoge resolutie product folders,
boeken en catalogussen te creëren of te printen met specifieke huisstijlen en designs uit de website content
of webshop producten.

Mobile phones and PDA’s (B2M)
Xsdot’s ecommerce systeem bevat mobile services die een webshop benaderbaar maken voor mobiele
apparaten zoals mobile telefoons, smartphones en PDA’s, Het verkopen van producten d.m.v. mobile apparaten
wordt ‘business to mobile’ (B2M) genoemd. Xsdot heeft de ‘xhtml mobile standaard’ in zijn ecommerce
systeem geïmplementeerd waardoor mobile sites eenvoudig zijn te beheren naast uw ‘gewone’ websites en
web applicaties.

B2B - business to business
Business-to-busines (B2B) is een term die elektronische ecommerce transacties tussen bedrijven beschrijft. De
eerste stap om een B2B oplossing te realiseren is het analyseren van de ‘business needs’ die nodig zijn om de
‘business’ tussen twee of meer bedrijven te automatiseren.
Xsdot implementeert en ontwikkeld ‘custom made’ en klant gerichte B2B oplossingen gebruikmakend van een
mix van standaard en ‘custom made’ componenten om zo een totaal pakket voor een gunstige prijs te kunnen
leveren in een korte tijdsduur. Voor meer informatie over B2B oplossingen kunt u contact met ons opnemen.

Gerelateerde ecommerce content & artikelen
B2C & B2B webshop development
Content management systemen
Internet websites & webdesign
Web based software ontwikkeling
Intranet & extranet oplossingen
CRM & Financiële oplossingen
Internet marketing en S.E.O.
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Applicatie service provider
Domain, SSL & TM registraties

Xsdot ready to use eCommerce services (Engels)
Configuration & definition services (6)
Administration modules (5)
Product components (8)
Customer services (8)
Order modules (10)
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