
 

 

  

Produktbeskrivelse 

 

Med xWeb får du en fuldt integreret webløsning, som ikke kun kan bruges af 

dine kunder, men også sælgere, kundeservice og agenter. 

 

I kundecentret kan kunderne betjene sig selv og hente kopier af fakturaer, 

følgesedler og ordrer. Man kan naturligvis også bestille varer, se købshistorik 

se ubetalte fakturaer og betale dem med kreditkort. 

 

Kundeservice/sælgerportalen kan man se sine egne eller alle kunder, lave 

ordre på vegne af kunderne, se historik på kunder og ordrestatus samt simpel 

budget og besøgsopfølgning. 

 

I shoppen vises priserne fra C5, så du ikke skal vedligeholde pris og 

rabataftaler flere steder. Du kan naturligvis betale med kreditkort på løsningen 

(ePay og Dandomain betalingsgateway understøttes.) 

Nøgleord 

 

 Sælger/ kundeservice portal 

 Webshop 

 Kundeportal  

 Projektportal inkl timeregistrering 

 Variantstyring 

 Realtid integration (lager) 

 Betalingsgateway Hævning af betalinger fra 

C5 når faktura er lavet. Dette sker via web 

service. 

 

Øvrige løsninger til Microsoft C5 

 

 xLean - EDI meddelelser via LE@N systemet 
 xVariant - Ønsker du at styre vari-anter. 

Opret 5000 varer på 1 min. 
 xDPD - Dannelse af pakker til DPD 

 xProduktion - I gang og færdigmelding af 

styklister, udskrivning af jobkort mm… 

 xTime - komme/gå registrering, integration til 

xProduktion 

 

Abonnement 

 

xWeb løsningen kan kun købes med 

abonnement. Abonnementet sikrer at shoppen 

hele tiden kører på de nyeste browserversioner, 

som jo hele tiden ændrer sig. 

 

Priser 

 

Prislisten findes på side 2 

 

Webportal løsning til C5 
- Få din C5 på internettet 



 

 

 

 

 

Moduler 
Leje pr. md  

inkl. support  

Oprettelse 

samt opsætning  

 

Bestil 

Grundmodul inkl.  

• CMS  

• Nyhedsbrev med grupper  

• Brugeradministration med envejskryptering af adgangskoder  

• Excel (xlsx) eksport komponent  

500,00  10.000,00   

Varekatalog/webshop inkl.  

• SEO på grupper og vareniveau  

• 4 forskellige varestatus’er: på lager, ikke på lager, på vej, specialvare  

• Kundepriser: kunderabatter fratrækkes inden godkendelse af ordren  

500,00  10.000,00   

Textil inkl.  

• Bestillingsmatrix  

Kræver C5 textil løsning. Velegnet til B2B  

500,00  10.000,00   

Kundecenter inkl.  

• Købshistorik  

• Ordreoversigt  

• Leveringsoversigt  

• Fakturaoversigt  

250,00  2.500,00   

Kundeservice/sælgerportal inkl.  

• Kundeoversigt  

• Mulighed for at oprette ordrer på kunden (kræver varekatalog)  

• Besøgsrapporter  

• Budget  

250,00  2.500,00   

Leverandørcenter inkl.  

• Leverandøroversigt  

• Indkøbsoversigt  

• Købsfakturaoversigt  

• Købshistorik  

250,00  2.500,00   

Projekt inkl.  

• Projekt oversigt  

• Projekt detaljer  

• Timeregistrering  

500,00  5.000,00   

Betalingsgateway (Dandomain eller ePay)  

Kræver herudover aftale med PBS og Dandomain/ePay  

250,00  5.000,00   

Rapporter  
Eksklusiv opsætning af report server samt rapporter  

100,00  2.500,00   

Special layout  
Aftales separat, hvis ikke en af de 2 medfølgende layout skabeloner benyttes.  

0  Fra 5.000,00   

Server inkl.  

• Installation  

• Hardware support  

500,00  15.000,00   

Total   


