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MONITOR Webb - Shop 

 
Ett lättare sätt att göra affärer 
Med MONITOR Webb - Shop kan ni på ett enkelt och smidigt sätt nå ut till kunder och 
återförsäljare. Både nya och befintliga kunder kan registrera order och se aktuell information 
om produkter, orderstatus och orderhistorik. Webbshopen är mycket användarvänlig och 
har ett enkelt och tilltalande gränssnitt. Det är lätt för användaren att navigera och hitta det 
han/hon söker. Via administrationsgränssnittet kan ni själva påverka sidans utseende och 
funktionalitet, presentera nyheter, kampanjer, topplistor och bildspel. 
 
MONITOR Webb – Shop är ett effektivt sätt att marknadsföra ert företag, era produkter och 
tjänster. Med MONITOR Webb – Shop kan ni öka er tillgänglighet och förenkla er försäljning.  
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Funktioner i MONITOR Webb – Shop 
I webbshopen kan både nya och redan befintliga kunder som finns registrerade i ert 
MONITOR-system skapa ett konto. Kunden kan sedan administrera sin egen profil i 
webbshopen.  

Det är smidigt att handla i webbshopen eftersom att flödet är mycket användarvänligt och 
logiskt. Då kunden gör en beställning så resulterar den i en kundorder i ert MONITOR-
system. En bekräftelse skickas via e-post både till er och till kunden. 
 
I MONITOR Webb – Shop går det bl.a. att: 
 

 Se produktbeskrivning, inklusive bilder och dokument  

 Koppla artiklar till varandra 

 Registrera order 

 Registrera offert 

 Betala via faktura eller kort 

 Registrera snabborder 

 Hämta priser från olika prislistor, och i olika valutor 

 Hantera fraktkostnader 

 Visa olika typer av artikelsaldo 

 Hantera lagerställen 

 Välja språk 

 Ha behörighetssystem baserat på vilken typ av användare som loggar in 

 
 

Systemkrav 
För att kunna använda webbshopen måste er server vara utrustad med följande mjukvaror: 

 Windows 2008 eller senare rekommenderas, men det är även möjligt att använda 
Windows 2003 

 IIS 6 eller senare 

 .NET Framework 4 (och patch http://support.microsoft.com/kb/2836939/en-us) eller 
.Net Framework 4.5   

 
Utöver ovanstående krävs även att webbservern kan kommunicera med den server där 
MONITORs databas (Sybase) är installerad. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att 
webbshopen och Sybase installeras på olika servrar. Sybaseservern bör vara placerad på det 
interna nätverket (LAN) medan webbservern bör vara placerad utanför det interna nätverket 
(DMZ). 

 

http://support.microsoft.com/kb/2836939/en-us

