Vefbúðartenging

- Beintenging við NAV
viðskiptalausnir
Hægt er að stjórna
uppbyggingu
vefflokkatrés beint úr
Dynamics NAV.
Kerfið í hnotskurn
• Bein tenging við
vöruuplýsingar í NAV
• Vefflokkatré er hannað og
viðhaldið í NAV
• Sölur myndast í NAV um leið
og viðskiptavinur kaupir á vef.
• Aðgangur að
viðskiptamannalista í NAV
• Auðvelt að tengja og aftengja
vörur við vefflokka
• Rauntíma birgðastaða

Vefbúðartenging Wise er þjónusta sem gerir þeim er reka vefbúðir
kleift að tengja verslunina beint við NAV.
Útbúið er vefflokkatré í NAV sem síðan er „speglað“ yfir í vefbúðina.
Þannig er hægt að stjórna uppbyggingu vefflokkatrés beint úr NAV og
setja vörur í flokka. Einnig er hægt að breyta tilhögun vefflokkatrés
hvenær sem er og uppfærist vefflokkatréð samstundis í vefbúðinni.

Sölur streyma beint í NAV
Vefbúðartengingin tekur við sölum þegar viðskiptavinur kaupir í
vefbúðinni. Salan er þá mynduð í NAV með öllum nauðsynlegum
upplýsingum.

Vöruupplýsingar
Vöruupplýsingar innhalda t.d. vörunúmer, vörulýsingu, myndir,
einingarverð og birgðastöðu. Hægt er að sækja birgðastöðu niður á
birgðageymslu.

Upplýsingar um viðskiptamenn
Auðvelt er að sækja upplýsingar um viðskiptamenn í NAV með
uppflettingu á kennitölu og einnig er hægt að stofna nýja.

SOAP vefþjónustustaðall
Samskipti við vefbúðartengingu fer fram í gegnum SOAP vefþjónustu
staðalinn og er uppsetningin einföld. Upplýsingar um vefþjónustuslóðir eru sýnilegar og hægt að senda til uppsetningaraðila vefbúðar.

Upplýsingar
Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.

Viðskiptalausnir Wise
Viðskiptalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV, einu mest
selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.

Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is

Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.
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Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem reksturinn stækkar.

Wise lausnir ehf.
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