XVI.HU - eXtended Versatile Infocode System
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cikkszáma

mennyisége

egységára összesen

- mintafüzet -

termék neve

Ön is járt már úgy, hogy nem fértek el a megrendelései a megrendelõlapon?
Ugye milyen bosszantó tud lenni?

Lista

LISTA

oldal

Ha mindent rendben talál,
és már nem szeretne
új termékeket felvenni,
akkor közvetlenül
feladhatja a megrendelését,
így nem kell beolvasnia
a 4. lépésnél lévõ kódot.

Vásárlástámogató
és
Infomrációs rendszer

¤

FONTOS!
Amennyiben feladja a megrendelését, utólag
már nem módosíthatja, nem vehet fel hozzá
más tételeket.
Újabb megrendeléshez ismételje meg
a 2. lépést (START), és kezdjen egy új kosarat.

www.xvi.hu

P

vásárlástámogató és információs rendszer
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END

eXtended Versatile Infocode System

A baloldali LISTA kódra kattintva végignézheti
eddigi megrendeléseit, szükség esetén törölheti,
vagy módosíthatja a mennyiségeket.

Minden jog fenntartva!

4. lépés
Kattintson az alábbi kódra, és
adja fel a megrendelését.

XVI.HU

Súgó

Kattintson az alábbi kódra, és
tekintse meg a megrendelését.
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Katalógusáruház

Megrendelõ lap

Katalógusáruház
integráció
- mintafüzet -
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Mindezt úgy, hogy...
...papír és ceruza nélkül
...rendelését nem kell postán feladni, nem kell sorbanállni
(mire postán odaér a megrendelése, és feldolgozzák az akár 1 hét is lehet!)
...vevõszolgálatra történõ telefonálgatás nélkül
...számítógép, e-mail vagy weboldalon történõ kattingatás nélkül
...akár útközben, munkába menet, vagy otthon a karosszékben
Mindehhez csak egy kamerás mobiltelefon kell, internet kapcsolattal. (internet elõfizetés szükséges)

oldal

http://reader.xvi.hu
internet

mobil

&
cikkszám: 100-001

VADÁSSZON AZ AKCIÓKRA!

2. lépés

3. lépés

- Indítsa el a kódolvasót
- Fotózza le vele az alábbi kódot
- Töltse ki az induló weboldalt

Böngéssze a katalógust,
a kódolvasóval fotózza
le a kívánt termék kódját,
majd a megjelenõ weblapon
tegye be a kosárba.

START
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Ha még nem rendelkezik
kódolvasó programmal,
akkor telefonja böngészõjébe írja be az alábbi linket
és töltsön le egyet

bla-bla-bla-bla-bla
bla-bla-bla-bla-bla-bla
bla-bla-bla-bla
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bla-bla
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10,- Ft

Minden 10. vásárlónak 10% kedvezmény!

1. lépés

új

Könyv
- mintafüzet -

- mintafüzet -

Ebben a katalógusban a szokásos információkon túl minden termék mellett találhat
egy úgynevezett Infocode -ot, aminek a segítségével könnyedén összeállíthatja
a vásárlási listáját, és egyszerûbben rendelheti meg a kívánt terméket.

Katalógusáruház

Ismertetõ

XVI.HU - eXtended Versatile Infocode System

Katalógusáruház

XVI.HU - eXtended Versatile Infocode System

Díszdoboz

Böngészés végén
hajtsa végre a 4. lépést,
hogy rendelését elküldje.

cikkszám: 100-002

1,- Ft
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oldal

Bõvebb információért keresse fel weblapunkat:
Kérjen személyre szabott bemutatót.

www.xvi.hu

vásárlástámogató és információs rendszer

Minden jog fenntartva!

Szolgáltatás integrációnk minden ezzel
kapcsolatos feladatot levesz az Ön válláról.
Biztosítjuk az Infocode -okat és az ehhez
szükséges informatikai háttérrendszert.

A rendszer részei:
- ügyfélkapcsolati modul
- ügyfél tájékoztató és információs modul
- megrendelõ modul
- statisztikai modul és adminisztrációs felület
- igény szerint ügyfélterminál az értékesítési
helyen, megrendelés nyomtatási lehetõséggel
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Ezt a mintafüzetet azért hoztuk létre, hogy
bemutassuk az Infocode használatát.
Ezen keresztül láthatjuk és kipróbálhatjuk,
hogyan lehet integrálni ezt a szolgáltatást már meglévõ katalógusokba.

Minden jog fenntartva!

Mi ez?
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INFOCODE használatával napi kedvezményes árak!
Számítógép

akció!
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:
cikkszám: 100-003

100,- Ft

vásárlástámogató és információs rendszer

