SoftShop Cennik
System sklepowy SoftShop sprzedawany jest w dwóch wariantach, w każdym w dwóch
opcjach cenowych (SoftShop handel, SoftShop usługi oraz odpowiednie wersje w chmurze).
Softshop handel: dedykowany jest jako gotowe rozwiązanie dla handlu internetowego.
Pozwala, na podstawie działającego i zabudowanego szablony, który można zobaczyć
wybierając wersje demo lub na stronie firmowego sklepu firmy Softgraf sklep.softgraf.pl
Uzupełniając szablon o własne produkty, definiując ceny, promocje, rabaty, wstawiwszy własne
banery oraz tworząc podstawowe zmiany wizualne, jak zmiana kolorystyki, własnych przycisków,
logo, własnej polityki sprzedaży – otrzymujecie Państwo gotowy produkt do prawie
natychmiastowego uruchomienia i zaistnienia w sieci.
Wersja w chmurze, posiada ograniczenie transferu oraz instalacji, do stosowania wyłącznie w
chmurze Softgraf.

SOFTSHOP USŁUGI

Rozwiązanie dedykowane dla wszystkich użytkowników, posiadających lub chcących
dodatkowo, świadczyć usługi związane ze sprzedawanymi towarami dla swoich klientów.
Nasze rozwiązanie w standardzie posiada wbudowany konfigurator usług, dla produktów lub w
niższej wersji samodzielne kartoteki towarowe. Pozwala to na podstawie zdefiniowanych w systemie
opcji dobrać świadczone usługi, wycenić je i udostępnić przy zakupie Klientowi.
Klient może wybierać spośród setek kombinacji. Może dobierać kolory do wybranego produktu,
wzory nadruków oraz różne zdefiniowane opcje.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

PRZYKŁAD 1

.

Zakład złotniczy może używa produktu jako uzupełnienie dla wzoru wyboru materiału, czy produkt ma być
ze złota, srebra, tytanu itp. Jednocześnie można zdefiniować usługę, np. grawer na obrączce, dodatkowej
dedykacji, etui itp.

PRZYKŁAD 2

.

Usługi poligraficzne mogą konfigurować druk pieczątek i wybór ich kolorystyki, po zalogowaniu klient może
przesłać tekst do nadruku bądź gotowy plik. Można zdefiniować koszt opracowania projektu, koszty
wydruków różnych materiałów ze zdefiniowanymi papierami, do wyboru i wiele więcej.

PRZYKŁAD 3

.

Firma handlująca oponami. Może w naszym sklepie usługowym dodatkowo świadczyć usługi związane z
wymianą opon, przechowywaniem opon oraz automatycznym ustalaniem terminów. Wystarczy dodać do
systemu nasz moduł kalendarza i rezerwacji i system w krótkim czasie będzie dostosowany do całkowicie
nowych potrzeb.

PRZYKŁAD 4

.

Sklepy handlujące sprzętem sportowym i wieloma innymi produktami dedykowanymi, mogą uzupełniać
swoją ofertę o montaż, usługi serwisowe, jak również personalizację produktu, często oczekiwaną przez
klientów. Mogą to być indywidualne wzory, grafika na koszulkach, dedykowane gadżety .

PRZYKŁAD 5

.

Firmy produkcyjne, często świadczą dodatkowe usługi: cięcia, wiercenia, wycinania itp. Również dla nich
mamy możliwość sparametryzowania i automatycznej wyceny usługi. Zamówienie nie musi się zawsze
kończyć płatnością, może to być przyjęcie do realizacji, potwierdzone bezpośrednio z systemu lub przez
operatora.
NASZA FIRMA W TAKICH PRZYPADKACH OFERUJE RÓWNIEŻ „ZAMONTOWANIE” WALIDATORA
PRZESYŁANYCH PLIKÓW DO REALIZACJI SZABLONÓW, CZY KONKRETNYCH REALIZACJI.

Poniżej inne dostępne opcje:

OPIS USŁUGI

CENY NETTO

1.

Dodanie dedykowanej firmy spedycyjnej

490 zł

2.

Konfiguracja systemu (menu, logo, personalizacja)

490 zł

3.

Pakiet szkoleniowy 10 godzin

590 zł

4.

Odblokowanie pełnej funkcjonalności systemu CMS*

890 zł

5.

Szablon MINI responsywny do systemu CMS lub sklepu (pojedynczy)

1600 zł

6.

Szablon STANDARD responsywny do systemu CMS lub sklepu (pojedynczy)

2400 zł

7.

Szablon PREMIUM** responsywny do systemu CMS lub sklepu

od 3200 zł

8.

Szablon GOLD** responsywny do systemu CMS lub sklepu

od 5600 zł

9.

Połączenie z bankiem***

10.

Integracja z firmowym ERP****

od 3600 zł

11.

Certyfikat SSL wraz z instalacją

179 zł/rok

12.

Hosting

od 10 zł/m-c

13.

Dodatkowy transfer

500GB/100zł

14.

Indywidualne dostosowanie systemu – prace programistyczne

150zł/h

15.

Prace serwisowe – np. przywrócenie systemu itp.

120zł/h

16.

Prace graficzne – projekt banneru, inne elementy

120zł/h

17.

Podstawowa kopia zapasowa

30zł/h

18.

System kopii zapasowej z możliwością zarządzania

120zł/h

3800 zł

*System umożliwia wówczas, na pełną integrację zarządzalnej strony WWW ze sklepem. System CMS posiada wbudowany własny
szablon.
** szablony PREMIUM I GOLD to rozbudowane serwisy, najczęściej z 2, 3 szablonami na różnych podstronach. Koszt zależy od potrzeb
użytkownika i budowanego serwisu.
*** Automatyczna płatność, to usługa polegająca na połączeniu serwisu z bankiem klienta. System sam odczytuje z banku, czy
konkretna płatność została dokonana za towar/usługę i realizuje kolejne instrukcje związane z zamówieniem.
**** Cena uzależniona od systemu, z którym realizujemy integrację (Streamsoft, Optima itp.) oraz od sposobu połączenia się z
systemem produkcyjnym (czas i ilość przetwarzanych informacji – stan magazynowy, indywidualna cena, synchronizacja produktów,
dane księgowe, rozrachunki itp.)

