Hosted Shop - Webshopsystem

En kraftfuld webshop til dig,
der vil nemt i gang!
Kom nemt i gang med din webshop med vores shopsystem som i dag
bruges af mere end 6.000 e-købmænd. Vores kraftfulde webshop
indeholder alle de funktioner, du skal bruge til at komme i gang.

En kraftfuld webshop til
dig, der vil nemt i gang!
Kom nemt i gang med din webshop med vores shopsystem som i dag bruges af mere end 6.000 ekøbmænd. Vores kraftfulde webshop indeholder alle de funktioner, du skal bruge til at komme i
gang.

Overblik
Med vores webshopsystem får du en masse fede features med fra starten. Vores betalingssystem
OnPay er gratis for små, nyopstartede webshops og er integreret med MobilePay, Apple Pay &
Google Pay. Du kan altså hurtigt, nemt og billigt få opsat online betaling på din webshop og komme
i luften.
Med vores webshopløsning får du adgang til +100 apps og integrationer, der kan optimere din shop
og få den integreret med de mest populære systemer til:

• Fragt
• Betaling
• Regnskab

• Logistik
• Markedsføring

Som et stort plus er stort set alle vores fragt- og betalingsintegrationer gratis. Du betaler altså
udelukkende for forbrug.
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Sæt dine produkter i fokus
med et flot webshopdesign!
Med vores webshopsystem er det nemt for dig at starte en webshop. Vi
tilbyder dig en smart og funktionsrig webshop, som giver dig fuld kontrol og
stor designfrihed. Vores webshopsystem har et åbent API, og du har fuld
adgang til selv at tilpasse HTML, CSS og design.
Med en webshop hos os behøver du ikke at kunne kode for at lave en flot
webshop. Vores designs kan installeres med ét enkelt klik. Alt du skal gøre er
at vælge et design og oprette produkter - så sørger vi for alt det tekniske
(hosting, drift, opdateringer og backup).
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Sælg til både
B2C og B2B
Hvis du ønsker en B2B webshop, så er det
muligt i vores system. Som en af de eneste
danske udbydere kan vores webshopsystem
håndtere både B2C og B2B fra én og samme
løsning.

Her er et par af funktionerne:
• Lav B2B-kundegrupper
• Kræv login for at handle
• Special rabatter til B2B-kunder
• Opret B2B-produkter

• Send faktura
• +100 apps & integrationer
• 30 forskellige designtemplates
• Sælg til hele verden – shoppen er
oversat til 20 sprog

• Åbent API & adgang til HTML, CSS og
design
• B2C og B2B salg fra samme løsning
• Fri plads - 50 GB tilknyttet shoppen
• Gratis betalingssystem
• Mulighed for MobilePay, MobilePay
Checkout, Apple Pay & Google Pay

Udvalgte funktioner

Sælg til både B2B og B2C

Mulighed for integration til Amazon

Tilføj til indkøbskurv via link

Google og Facebook shopping

Vores webshopsystem er gearet til B2B, så

Vores integrationspartner, SaleShip, har

Med denne feature er det muligt at tilføje

Sælg dine produkter via annoncer på Google

du kan lave B2B-kundegrupper, oprette

lavet en integration, der gør, at du kan

produkter direkte til indkøbskurven via et

og Facebook. Vores gratis integration virker

B2B-produkter og give specialrabatter til

sælge dine produkter på de store

eksternt link fx fra et nyhedsbrev eller

ved, at du overfører dit produktkatalog til

deres B2B-kunder.

markedspladser som Amazon og eBay.

blogindlæg.

Google og Facebook.

24/7 overvågning

Gratis Let's Encrypt

100+ apps og integrationer

Affiliate marketing

Vores webshopsystem har en oppetid på

Administrationen i din webshop er SSL-

Du får adgang til over 100 apps og

Vi har et setup, der kan håndtere, hvis du

99,9%. Du skal altså ikke bekymre dig om

beskyttet på samme niveau som en

integrationer, så du kan få den integreret

skulle bruge Affiliate marketing.

nedetid. Vi overvåger din webshop døgnet

netbank. Derudover er det muligt for dig at

med de mest populære systemer til fragt,

rundt.

få et gratis Let’s Encrypt SSL certifikat i alle

betaling, regnskab, logistik og

vores webshoppakker.

markedsføring mv.

Lyder vores Hosted Shop - Webshopsystem
som noget for dig?
Eller har du spørgsmål til løsningen?
Uanset hvad er du mere end velkommen til at ringe eller skrive til os.

TLF.+299 34 26 70 - E-mail: info@comby.gl
www.comby.gl/da/

