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PERSBIZ
HET DIGITALE
E-COMMERCE
PLATFORM VOOR
SIGNMAKERS EN PRINT
SERVICE PROVIDERS
OM TE BEGINNEN MET
ONLINE VERKOPEN

PersBiz is een online webwinkel gecreëerd door Roland DG voor signmakers en
print service providers. Met dit platform kunt u online een breed scala aan geprinte
producten verkopen, en ze door uw klanten laten aanpassen, personaliseren en
bestellen. PersBiz is eenvoudig te gebruiken en laat zich perfect in uw bestaande
workflow integreren. Het zorgt voor lagere operationele kosten en minder afval,
en verhoogt de klantgetrouwheid.

Voor meer informatie over
PersBiz surf naar
www.rolanddg.eu

T
AANPASBARE
ONLINE FRONT SHOP

VOLLEDIG BEHEER VAN
HET PRINTPROCES

De grafische interface van
PersBiz kan volledig worden
aangepast met uw eigen
bedrijfslogo, afbeeldingen en
teksten, om een consistente
klantervaring te creëren die
in lijn ligt met uw branding en
bestaande aanbod.

Zodra de klant zijn bestelling
heeft geplaatst, ontvangt u een
printklaar bestand voor
uw Roland DG-apparaat, plant u
dit in uw workflow in en levert u
de geprinte artikelen aan.

VOLLEDIG BEWERKBARE
PRODUCTAFBEELDINGEN
PersBiz beschikt over een
gebruiksvriendelijke designeditor voor het personaliseren
van afbeeldingen, grafieken en
tekst.

BEVAT MEER DAN
1000 AFBEELDINGEN
Bevat meer dan 1000 kant-enklare ontwerpen die gelinkt
zijn aan templates en door
uw klanten kunnen worden
gebruikt om de artikelen in uw
catalogus te personaliseren.

PERSBIZ, DE TOEGANGSPOORT TOT UW ONLINE BUSINESS
PersBiz is een intuïtieve, gebruiksvriendelijke web interface waarmee u een nog groter assortiment aan geprinte en gepersonaliseerde producten zoals
signage, stickers, banners, posters en kleding kunt aanbieden aan nieuwe en bestaande klanten. U hebt geen technische expertise nodig en Roland DG
ondersteunt u in elke fase van het proces, van de implementatie tot de uitrol. PersBiz laat zich perfect in uw printworkflow integreren.
Met PersBiz zet u vlot en eenvoudig een online winkel op maat van uw bedrijf op. Uw klanten kunnen producten personaliseren en previewen in een
gestroomlijnde interface die voorzien is van uw logo’s en bedrijfsboodschappen, en hun artikelen meteen en veilig online betalen. Met de Production Centermodule kunt u orders beheren, de artworks van uw klanten verwerken en opdrachten al binnen enkele ogenblikken na ontvangst gaan printen.

VOORDELEN VOOR UW BEDRIJF
PersBiz maakt de online verkoopervaring gemakkelijker, en helpt u dankzij zijn vele exclusieve voordelen om de klantloyaliteit te verhogen, meer omzet te
genereren en nieuwe producten voor heel specifieke markten te ontwikkelen:
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TWEE PAKKETTEN VERKRIJGBAAR
Om aan uw zakelijke behoeften te voldoen, is PersBiz verkrijgbaar in twee pakketten, exclusief voor eigenaars van Roland DG-apparatuur.
PersBiz eCommerce is een compleet web-to-print e-commerce platform waarmee u gemakkelijk online kunt verkopen. Het is volledig aanpasbaar en bevat
meer dan 1.000 kant-en-klare ontwerpen. Het beschikt over een eenvoudig te gebruiken design editor en een online betaalmodule, naadloos geïntegreerd op
één platform om de gebruikerservaring te optimaliseren en uw workflows te stroomlijnen. Via uw lokaal geïnstalleerde Production Center-module ontvangt u
productieklare orders, die meteen kunnen worden geprint en geleverd.
PersBiz Business eCommerce is een geavanceerd pakket voor signmakers en print service providers die een breed scala aan klanten met specifieke of
unieke behoeften bedienen. Het bevat alle kenmerken van de eCommerce versie, plus de mogelijkheid om tot 49 klantspecifieke en exclusieve webwinkels te
beheren met unieke assortimenten en gepersonaliseerde catalogi, specifiek op maat van uw klanten, zoals kleine bedrijven, winkels, sportscholen, horecazaken, autodealers en nog veel meer.
eCommerce

Business
eCommerce

Type winkel

W2P

W2P

Online betalen

Ja

Ja

Leveringsvoorwaarden instellen

Ja

Ja

Aantal afhaalpunten

1

1

GUI van de winkel personaliseren

Ja

Ja

Een productcatalogus met +1000 ontwerpen / templates

Ja

Ja

Templates dupliceren en bewerken

Ja

Ja

Catalogus-templates toewijzen aan specifieke zakelijke
webwinkels

Nee

Ja

Open winkelomgevingen

1

1

Zakelijke webwinkels op maat

0

49

PersBiz - Production Center
Hardware

Desktop computer

Geheugen

4 GB RAM

HDD

Minstens 20 GB vrije schijfruimte

Processor

Dual-Core, 2.0 GHz of sneller

Netwerkaansluiting

1 Gbit/s

Besturingssysteem

Minimumvereiste: Windows 7 x86 of x64 (32 of 64 bits)
Aanbevolen: Windows 10 64 bits

Netwerk

Permanente actieve internetverbinding. In bepaalde gevallen kan
een verbinding op afstand met de computer nodig zijn

Software

Production Centre is compatibel met Proxy-, Virtual Machines- en
Windows Server-installaties

Ondersteunde browsers
Om ervoor te zorgen dat PersBiz en de Editors normaal functioneren, raden wij u aan om al uw browsers te updaten naar de laatste versie. Dit zijn de browsers die compatibel zijn met de PersBiz-oplossing.
Ondersteunde browsers voor computers.
Google Chrome
Safari voor Mac (versie 11 of hoger)
Microsoft Edge
Firefox
OPMERKING: Internet Explorer is niet volledig compatibel, dus bij deze browser kunnen sommige functies mogelijk niet goed werken. We raden aan om Firefox of Chrome te gebruiken voor een betere
gebruikerservaring.

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specifi caties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een
optimale uitvoerkwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg
geïmpliceerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. PANTONE® is eigendom
van Pantone LLC. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale,
nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in
licentie gekregen van de TPL-groep.

GEAUTORISEERDE DEALER:
BEELDEN VAN:

www.rolanddg.eu

