PersBiz

Pacote eCommerce
Pacote Business eCommerce

Lojas Virtuais Online

PERSBIZ
A LOJA VIRTUAL DIGITAL
PARA OS FABRICANTES
DE SINALÉTICA E
OS FORNECEDORES
DE SERVIÇOS
DE IMPRESSÃO
COMEÇAREM A VENDER
ONLINE

A PersBiz é uma loja online criada pela Roland DG para Fabricantes de Sinalética
e Fornecedores de Serviços de Impressão. Pode começar a vender online
uma vasta gama de reproduções impressas, permitindo aos clientes editá-los,
personalizá-los e comprá-los. Fácil de usar, o PersBiz integra-se perfeitamente no
seu fluxo de trabalho de impressão, reduzindo custos operacionais e desperdício,
e reforçando a lealdade dos clientes.

Pesquise por PersBiz da
Roland DG para saber mais
informações ou visite
www.rolanddg.eu/persbiz

T
MONTRA ONLINE
PERSONALIZÁVEL
A interface gráfica do
PersBiz pode ser totalmente
personalizada com o
seu logótipo, gráficos e
mensagens para proporcionar
uma experiência de marca
consistente ao cliente e
alinhar-se com as suas ofertas
de negócio e marca no mundo
real.

GESTÃO INTEGRAL
DO PROCESSO DE
IMPRESSÃO
Assim que o cliente tenha
efetuado a encomenda, você
recebe um ficheiro pronto a
imprimir para o seu dispositivo da
Roland DG, programa-o no seu
fluxo de trabalho e entrega os
artigos impressos.

IMAGENS DE
PRODUTOS
TOTALMENTE
EDITÁVEIS
O PersBiz possui um editor
de desenho fácil de usar
para personalizar imagens,
gráficos e textos numa gama
mais ampla de reproduções
disponíveis.

MAIS DE 1000
IMAGENS INCLUÍDAS
Mais de 1000 desenhos
prontos ligados a modelos
estão incluídos e disponíveis
para
os cliente personalizarem
os artigos do catálogo.

PERSBIZ, O PORTAL PARA O SEU NEGÓCIO ONLINE
O PersBiz é uma interface web intuitiva e fácil de usar que lhe permite vender uma gama mais vasta de produtos impressos e personalizados, como
sinalética, autocolantes, faixas, cartazes e vestuário, a clientes novos e já existentes. Não necessita de quaisquer conhecimentos técnicos especializados
e o apoio ao cliente da Roland DG está disponível para o ajudar em todas as fases do processo, desde a implementação até ao lançamento, e adapta-se
perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de impressão. A PersBiz permite-lhe criar uma loja online à medida do seu negócio, segundo um processo fácil e
sem problemas. Os seus clientes podem personalizar e pré-visualizar produtos numa interface elegante, com os seus logótipos e mensagens, e realizar
pagamentos sem problemas numa área de checkout segura. O módulo do Centro de Produção permite gerir as encomendas dos clientes, processar as
ilustrações dos clientes e começar a imprimir o trabalho logo após a receção da encomenda.

BENEFÍCIOS PARA A SUA EMPRESA
O PersBiz facilita a experiência de vendas online, ajuda-o a fidelizar clientes, impulsiona as receitas e explora mercados específicos com novas ofertas de
produtos e os seus benefícios exclusivos.

SOCIAL

$
É seguro e
adapta-se
ao seu modelo
de negócio

Funciona em
combinação com
o seu website

Expanda o
seu mercado e
aumente o lucro

Fomenta a sua
presença nas
redes sociais

Facilmente
acessível

Fornece uma
vasta gama
de artigos
personalizáveis

DOIS PACOTES DISPONÍVEIS
Para atender às necessidades do seu negócio, o PersBiz está disponível em dois pacotes, exclusivamente para proprietários de dispositivos de
reprodução da Roland DG.
PersBiz eCommerce é uma completa loja web-to-print que lhe permite vender online com facilidade. É completamente personalizável e inclui mais de
1000 desenhos prontos a utilizar. Contém um editor de desenho fácil de usar e um módulo de pagamento online, perfeitamente integrado numa única
plataforma para otimizar a experiência do utilizador e agilizar os fluxos de trabalho. Recebe encomendas prontas para produção através do seu módulo
do Centro de Produção, prontas reproduzir e entregar.
PersBiz Business eCommerce é um pacote mais sofisticado para Fabricantes de Sinalética e Fornecedores de Serviços de Impressão que servem um
conjunto de clientes com necessidades específicas ou únicas. Inclui todas as funcionalidades da versão eCommerce, bem como a capacidade de gerir
até 49 lojas virtuais exclusivas e específicas de clientes, para oferecer um inventário único através de catálogos personalizados específicos para vários
pequenos negócios, boutiques, ginásios, estabelecimentos de restauração, concessionários de automóveis e muito mais.
eCommerce

Business
eCommerce

Tipo de loja

W2P

W2P

Pagamento online

Sim

Sim

Defina as condições de envio

Sim

Sim

Defina o ponto de recolha

1

1

Personalize o GUI da loja

Sim

Sim

Um catálogo de produtos com +1000 desenhos / modelos

Sim

Sim

Duplique e edite modelos

Sim

Sim

Atribua um catálogo – modelos para lojas virtuais de negócios
dedicados

0

Sim

Abra Ambientes de Loja

1

1

Lojas virtuais personalizadas para negócios

0

49

PersBiz - Centro de Produção
Hardware

Computador de secretária

Memória

4 GB RAM

Disco Rígido

Pelo menos 20 GB de espaço livre no disco

Processador

Dual Core 2.0 GHz ou superior

Ligação de Rede

1 Gbit/s

Sistema Operativo

O sistema operativo mínimo aceite é o Windows 7 x86 ou x64 (32 ou
64 bits) Recomendado Windows 10 64 bits

Rede

Ligação à Internet ativa e permanente.
Em determinadas ocasiões, poderá ser necessária uma ligação
remota ao computador

Software

O Centro de Produção é compatível em instalações com Proxy,
Máquinas Virtuais e Windows Server.

Navegadores Suportados pela PersBiz
Para garantir que o PersBiz e os Editores estão a funcionar normalmente, recomendamos que atualize todos os seus navegadores para a versão mais recente. Estes são os navegadores que são
compatíveis com a solução PersBiz.
Navegadores suportados para computadores.
Clique nos seguintes links para descarregar as versões mais recentes.
Google Chrome
Safari para Mac (versão 11 e superior)
Microsoft Edge
FireFox
NOTA: O Internet Explorer não é totalmente compatível, por isso, ao usar este navegador, algumas funções podem não ter um comportamento adequado. Recomendamos que utilize Firefox ou Chrome
para ter uma melhor experiência de utilizador.

A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais e acessórios sem aviso prévio. A reprodução real poderá variar. Para uma qualidade de reprodução otimizada, poderá
ser necessária a manutenção periódica dos componentes essenciais. Contacte o seu revendedor Roland DG para saber mais detalhes. Não há qualquer garantia implícita além da indicada expressamente.
A Roland DG não irá ser responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, quer sejam ou não previsíveis, causados por defeitos em tais produtos. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas as
restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. A reprodução ou utilização de material protegido por direitos de autor é regida pelas leis locais, nacionais e internacionais.
Os clientes são responsáveis por respeitar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.pt
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