Novinky 2011

„elektronický obchodní zástupce“

Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami, které jsme v průběhu roku
2011 zapracovali do naší aplikace e-win. Zásadní změna proběhla již na
začátku roku 2011 a to rozdělením aplikace na dvě základní verze:

1) „e-win WEB“
2) „e-win OBCHOD“

„e-win WEB“
„e-win WEB“ verze slouží jako profesionální nástroj k naceňování Vámi nabízených oken a
dveří, které si budou moci vaši potencionální zákazníci sami a intuitivně navrhnout z vašich
webových stránek. Vy si potom z přehledné statistiky můžete pouze vybrat nabídky, které
budou pro Vás zajímavé a díky získaným povinným kontaktům s nimi dále pracovat.

Výhody:
•
•
•
•
•
•

Profesionální nástroj pro cenění oken a dveří
Obrovská úspora času při tvorbě cenových nabídek
Možnost cenit všechny materiály, z kterých se okna vyrábějí (PLAST, DŘEVO, HLINÍK,
DŘEVO-HLINÍK)
Získání databáze potenciálních zákazníků (s kontakty, které si vyberete sami jako
povinné)
Možnost obstarat zákazníky kdekoliv na světě v jakoukoliv hodinu
Rychlost zpracování cenové nabídky zákazníkům (okamžitě)

Přesvědčte se sami ve videoukázce:
PLAST : http://www.e-win.cz/presentation-plastic/
DŘEVO : http://www.e-win.cz/presentation-wood/
Nebo si „e-win WEB“ sami vyzkoušejte:
http://licence.e-win.cz/demo

Vývoj v roce 2011:
1) Výpočet barevných provedení přes systém sad ceníků - zpřesnění ceny barevných
provedení
2) Možnost výběru štulpu koncovým uživatelem (volitelné)
3) Vizualizace dveřní výplně ve výpisu prvků a zároveň v cenové nabídce
4) Přidání typů rámů
5) Funkce skrytí ceny – tato funkce zařídí, při přesáhnutí předem určené brutto ceny, skrytí
výsledné slevy a ceny. Namísto těchto údajů zákazník dostane nastavenou informaci,
například: „Vaše zakázka je natolik zajímavá, že Vás ohledně výsledné slevy budeme
kontaktovat osobně“.
6) Další aktualizace nejsou na první pohled viditelné, nicméně jsme v průběhu roku
zdokonalovali vnitřní procesy v rámci kalkulací oken a dveří, zároveň i dalších procesů,
které ulehčují a zrychlují běh aplikace. Těchto aktualizací bylo celkem: 19

„e-win OBCHOD“
„e-win OBCHOD“ verze může posloužit pro Vaše obchodní zastoupení nebo partnery pro
snadné a rychlé nacenění oken a dveří. A to bez potřeby větších technických či odborných
znalostí. Pomocí této verze budou moci Vaši partneři tvořit cenové nabídky, které mohou
obsahovat kontakty, loga a texty dle partnera, ale ceny zůstávají dle vašeho zadání. Partner
mění pouze výši konečné slevy.

Výhody:
•
•
•
•
•
•

Snadné ovládaní i pro úplné začátečníky jak v okenářství, tak i v užívání PC
Úspora času při tvorbě cenových nabídek pro partnery a obchodní zastoupení
Minimální potřeba zaškolení
Marketingový nástroj pro získávání nových partnerů
Profesionální prezentace i Vašich obchodních partnerů
Rychlost zpracování nabídky partnerům (okamžitě)

Vyzkoušejte si sami „e-win OBCHOD“ sami:
http://licence.e-win.cz/obchodni-demo

Vývoj v roce 2011:
1) Možnost editace kontaktních údajů, obchodních textů, slev a grafiky loga pro partnery
z administrátorské sekce
2) Ruční nastavení slevy na konci tvorby nabídky
3) Přidání volné položky
4) Možnost editace příslušenství (parapety, sítě, žaluzie, práce) z administrátorské sekce
5) Možnost ostatního příslušenství (veškeré příslušenství a doplňky, které chcete k oknům
docenit)
6) Editace hotové nabídky (možnost vstoupit a editovat již uzavřenou nabídku)
7) Další aktualizace nejsou na první pohled viditelné, nicméně jsme v průběhu roku
zdokonalovali vnitřní procesy v rámci kalkulací oken a dveří, zároveň i dalších procesů,
které ulehčují a zrychlují běh aplikace. Těchto aktualizací bylo celkem: 17

Vypracoval za team e-win s.r.o. : Josef Macák

