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R.E.D eStore
– ett komplett e-handelssystem
Sälj dina varor till hela världen med R.E.D eStore – ett modernt och
funktionellt e-handelssystem för kraftfulla internetbutiker, unikt
profilerade både i utseende och sortiment.

Kärnan i eStore är Open Source 

R.E.D eStore bygger på Open Source som betyder att källkoden fritt kan distri-
bueras, installeras och justeras för att uppfylla butiksägarens specifika behov 
och önskade resultat. Uppdateringar och förbättringar sker kontinuerligt av 
programmerare över hela världen, därmed håller din butik alltid en hög och 
välutvecklad nivå. Teknologin bakom R.E.D eStore tillhör de mest avancerade 
e-handelssystemen på marknaden.

Kostnadseffektiv och körklar från start

R.E.D eStore är den mest kostnadseffektiva e-handelslösningen i förhållande till 
funktionalitet och prestanda. Butiken är körklar från start och kräver inga stora 
investeringar. Möjligheten att skapa personligt profilerade butiker, både grafiskt 
och innehållsmässigt, hantera obegränsat antal varor, kunder och omsättning 
gör R.E.D eStore i prisjämförelse med andra internetbutiker till det mest för-
delaktiga e-handelssystemet för B2B och B2C på marknaden.

Stabilt system, enkelt att underhålla

Med R.E.D eStore får du en säker och stabil driftmiljö. Systemet är utvecklat med 
hög säkerhetsnivå och fullgod kapacitet vid stora transaktionsvolymer. R.E.D 
eStore styrs via internet, ingen mjukvara behöver installeras, vilket gör det enkelt 
för administratören att lägga till och modifiera kategorier och produkter samt 
hantera butiken utan större teknisk kompetens. Målsättningen har varit att 
skapa en e-handelslösning som skall vara enkel och effektiv – både för butiks- 
ägaren och för kunderna.

 
eStore i ständig utveckling

Det finns närmare 2000 tilläggsmoduler som utökar butikens prestanda. Till dessa 
hör bl a prisjusterare för att kunna justera priser för olika kundgrupper, helpdesk 
funktion, livesupport via chat, automatiskt val av språk så att butiken alltid 
presenteras på besökarens modersmål. Vidareutveckling av R.E.D eStore syste-
met sker ständigt och ni kan hela tiden dra nytta av de uppdateringar som görs.

Service och support

När butiken är konfigurerad och installerad kan butiksägaren välja att själv under-
hålla sin eStore eller att fortsättningsvis ge R.E.D ansvar för drift och utveckling. 
Vid tecknande av supportavtal nås våra erfarna servicetekniker dygnet runt.

För en personlig presentation av R.E.D eStore där vi i detalj kan presentera de 
funktioner och fördelar som finns för just ditt företag, är du välkommen att 
kontakta oss.

R.E.D eStore

Funktioner i butiksgränssnittet:

•  Användarvänlig och smart design 

•  Visning av produkter indelade i kategori

•  Sökfunktion

•  Val av språk och valuta

•  Varukorg och kassa

•  Avancerad checkout procedur

•  Säker betalning med SSL kryptering

•  Adressbok med flera leveransadresser

•  Kundprofil och orderhistorik

•  Aktuell orderstatus

•  E-post notifikation när vara finns i lager

•  Bestsellerlista, recensioner och visning

 av kampanjprodukter

Funktioner i administratörs-

gränssnittet:

•  Enkelt att skapa/modifiera kategorier,   

 produkter och priser mm

•  Skapa en personlig butiksprofil efter

 önskad design

•  Kundregister, kundkategorier med   

 rabattfunktion

•  Orderhantering

•  Olika satser för moms, tull, frakt i

 förhållande till land och zoner

•  Uppdatera valutor till dagens kurs

•  Tidsstyrda produktkampanjer

•  Styrning av banners med statistik

•  Lagersaldo och beställningspunkter

•  Skicka e-post och nyhetsbrev till alla

 eller utvalda kunder

•  Statistik och rapporter

•  Backup verktyg

Tilläggsmoduler i urval:

•  Automatiskt val av språk/valutor

•  import av varor från Excel

•  Helpdesk med trackingnummer

•  Live support för kunder via chat

•  Specialpriser till olika kundgrupper

Valutaomräknare
Visa priser i kronor,
euro och dollar etc.

Språkväljare
Anpassa butiken för
olika marknader

Säker betalning
Secure trans-
actions med SSL

Funktionell
Enkel administration,
smart för kunden

Användarvänlig
Proffsigt interface
säljer dina varor


