




Funderar du på att starta upp en e-handelsverksamhet?
Vill du uppdatera din webbshop?
Vill du ha ett e-handelssystem som fungerar smidigt för dina
kunder och även förenklar ditt arbete?
Har du redan en fysisk butik, men vill erbjuda dina kunder
ytterligare ett alternativ och samtidigt nå fler och nya kunder?

Då kan SAVEA vara svaret på dina önskemål!
SAVEA är konceptnamnet på den tjänst NetProSale erbjuder företag som vill ha en effektiv och
lättadministrerad e-handelslösning.
SAVEA består av fyra vitala delar – WEBBSHOP, BETALNING, LOGISTIK & OLF-SYSTEM – vilka
tillsammans ger en fullständig helhetslösning för en mer effektiv, flexibel och anpassad
e-handel.

Den lättmanövrerade och sökmotaranpassade webbshopen, det inbyggda Order- Lager- och
Faktureringssystemet tillsammans med redan färdiga kopplingar till såväl betalväxlar som
logistiska lösningar gör SAVEA till en smart och lönsam investering. En investering som i längden
sparar både tid och pengar. Läs kortfattat om respektive produkt och tjänst nedan.
Vill du veta mer om SAVEA och dess olika delar?
Kontakta oss!
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SAVEA WEBBSHOP
SAVEA Webbshop är en av marknadens mest flexibla och
lättadministrerade e-handelsbutiker. Genom butikens administrationsidor
kan du presentera dina varor i både bild och ord, lägga till nya produkter,
ändra sidornas innehåll, visa topplistor och ge specialerbjudanden. Och
tack vare den sökmotoranpassade strukturen i nätbutiken kommer kunder
lätt att hitta till just din e-butik.
SAVEA Webbshop och dess sökoptimerade struktur gör att du med stor
säkerhet kommer att få många kunder till din webbshop.

SAVEA Betalning
SAVEA Betalning är länken mellan dig som det säljande företaget och
dina kunders banker. Med denna länk ser du till så att dina kunder får
tillgång till de mest efterfrågade och säkra betalfunktionerna.
Betalväxelfunktionen medför även att både du och dina kunder kan känna
er trygga i rollen som säljare och köpare.
SAVEA Betalnings olika betalmöjligheter samt säkerhet kan mycket väl
vara den anledning som gör att kunder väljer just din webbhandel.

SAVEA OLF
SAVEA OLF (Order, Lager och Faktureringssystem) är ett Internetbaserat
system som ger dig en överskådlig blick över lagerstatus, ordrar och
fakturor samt fungerar som din kontaktbok. Detta oavsett om du befinner
dig på ditt kontor, ute på kundmöte eller om du jobbar från hemmet. Allt
du behöver är en uppkoppling till Internet.
SAVEA OLF kommer med stor sannolikhet vara en bidragande faktor till att
du både sparar tid och att företagets administration effektiviseras.

SAVEA Logistik
SAVEA Logestik är en effektiv logistikhantering. Med SAVEA Logistik får du
tillgång till de logistiska lösningar som bör användas i en webbshop. Via
integrering med Posten och Pacsoft online skriver du enkelt ut
postetiketter, kunden får möjlighet att spåra och följa sitt paket och
genom e-post- eller SMS avisering få reda på att på att paket finns att
hämtas ut. Dessutom erbjuder SAVEA Logistik lösningar för både
lagerhotell och tulldeklarering.
SAVEA Logistik förenklar och säkrar logistiken för både dig och din kund.
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