
PERSBIZ,
TABELA 
ÜRETİCİLERİNİN  
VE BASKI HİZMETİ 
SAĞLAYICILARININ 
İNTERNET SATIŞINA 
BAŞLAMASI İÇİN 

ÖZELLEŞTIRILEBILIR 
ÇEVRIMIÇI ÖN 

MAĞAZA

PersBiz grafik arayüzü, tutarlı 
bir müşteri markası deneyimi 
sunmak ve gerçek dünyadaki 
iş tekliflerinizle ve markanızla 
uyum sağlamak için logonuz, 
grafikleriniz ve mesajlarınızla 

tamamen özelleştirilebilir.

1000’DEN FAZLA RESIM 
DAHIL

Şablonlara bağlı 1000’den 
fazla hazır tasarım dahildir ve 

müşteriler için katalogdaki 
ögelerin kişiselleştirilmesi 

özelliği mevcuttur.

TAMAMEN 
DÜZENLENEBILIR 
ÜRÜN RESIMLERI

PersBiz; görüntüleri, grafikleri 
ve metni çok çeşitli çıktılarda 
kişiselleştirmek için kullanımı 
kolay bir tasarım editörüne 

sahiptir.a wider range of 
available outputs.

BASKI İŞLEMININ TAM 
YÖNETIMI 

Müşterileriniz siparişini verdikten 
sonra Roland DG cihazınız için 
baskıya hazır bir dosya alırsınız, 
iş akışınıza göre programlar ve 
basılan ögeleri teslim edersiniz.

Çevrimiçi İnternet Mağazaları

PersBiz
E-Ticaret Paketi

Ticari E-Ticaret Paketi

PersBiz, Roland DG tarafından Tabela Üreticileri ve Baskı Hizmeti Sağlayıcıları için yapılan çevrimiçi bir internet mağazasıdır. 
Müşterilerin bunları düzenlemesine, özelleştirmesine ve satın almasına olanak tanıyarak çok çeşitli basılı çıktıları çevrimiçi 
satmaya başlayabilirsiniz. Kullanımı kolay PersBiz, baskı iş akışınıza mükemmel bir şekilde entegre olur, işletme maliyetlerini 
ve israfı azaltır, müşteri sadakatini güçlendirir.

T



Roland DG teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı değişebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere 
periyodik bakım gerekli olabilir. Lütfen ayrıntılar için Roland DG bayinize başvurun. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti veya güvence verilmez. Roland DG, bu tür ürünlerdeki kusurların neden olabileceği 
tahmin edilebilen veya edilemeyen, tesadüfi veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. PANTONE®, Pantone LLC’nin malıdır. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan 
malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla sorumludur ve ihlallerden sorumludur. Roland DG Corporation, MMP 
teknolojisini TPL Grubu’ndan lisanslamıştır.

SEÇİLİ GÖRSELLER:

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.com.tr

E-Ticaret
Business
E-Ticaret

Mağaza türü W2P W2P

Online ödeme Var Var

Gönderim koşullarını tanımlama Var Var

Alış noktasını tanımlama 1 1

Mağazanın GUI’sini kişiselleştirme Var Var

1000’den fazla tasarım / şablon içeren ürün kataloğu Var Var

Şablonları çoğaltma ve düzenleme Var Var

Katalog atama - özel İşletme internet mağazaları için şablonlar 0 Var

Açık Mağaza Ortamları 1 1

Kişiye Özel İşletme internet mağazaları 0 49

PersBiz - Üretim Merkezi

Donanım Masaüstü bilgisayar

Hafıza 4 GB RAM

Hard Disk En az 20 GB boş disk alanı

İşlemci Çift Çekirdekli, 2.0 GHz veya daha hızlı 

Ağ Bağlantısı 1 Gbit/sn.

İşletim Sistemi
Kabul edilen minimum işletim sistemi Windows 7 x86 veya x64’tür (32 
veya 64 bit) Önerilen Windows 10 64 bit

Ağ
Kalıcı aktif internet bağlantısı. Belirli durumlarda bilgisayara uzaktan 
bağlantı gerekebilir.

Yazılım
Üretim Merkezi; Proxy, Sanal Makineler ve Windows Server ile 
kurulumlarda uyumludur. 

PersBiz Desteklenen Tarayıcılar

PersBiz ve Editörler’in normal bir şekilde çalıştığından emin olmak için tüm tarayıcılarınızı en son sürüme güncellemenizi öneririz. Bunlar, PersBiz çözümüyle uyumlu tarayıcılardır.

Bilgisayarlar için desteklenen tarayıcılar.
En son sürümleri indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Google Chrome
Mac için Safari (sürüm 11 ve üstü)
Microsoft Edge 
FireFox

NOT: Internet Explorer tam uyumlu değildir, bu nedenle bu tarayıcı kullanıldığında bazı işlevler yeterli şekilde çalışmayabilir. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Firefox ve Chrome kullanmanızı öneririz.

PERSBIZ, ÇEVRIMIÇI IŞLETMENIZ IÇIN BIR GIRIŞ KAPISI

PersBiz, yeni ve mevcut müşterilere tabela, çıkartma, afiş, poster, kıyafet gibi daha geniş bir basılı ve kişiselleştirilmiş ürün yelpazesi satmanızı sağlayan 
sezgisel, kullanımı kolay bir internet arayüzüdür. Herhangi bir teknik uzmanlığa ihtiyacınız yoktur ve Roland DG desteği, uygulamadan kullanıma sunmaya 
kadar sürecin her aşamasında size yardımcı olmak için mevcuttur ve baskı iş akışınıza mükemmel uyum sağlar. PersBiz, işinize göre uyarlanmış bir çevrimiçi 
mağaza kurma işini sorunsuz ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Müşterileriniz, logolarınızı ve mesajlarınızı içeren markalı, şık bir arayüzde ürünlerini 
kişiselleştirerek önizleme yapabilir ve güvenli bir ödeme alanında sorunsuz bir şekilde ödeme adımını tamamlayabilir. Üretim Merkezi modülü müşteri 
siparişlerini yönetmenize, müşteri resimlerini işlemenize ve siparişleri aldıktan sonra birkaç dakika içinde işi basmaya başlamanıza olanak tanır.

MEVCUT IKI PAKET
İş gereksinimlerinizi karşılamak için PersBiz’in yalnızca Roland DG çıkış cihazı sahiplerinin kullanımına sunulan iki paketi mevcuttur.

PersBiz E-Ticaret, çevrimiçi olarak kolayca satış yapmanıza olanak tanıyan eksiksiz bir “web-to-print” mağazasıdır. Tamamen özelleştirilebilir ve 1.000’den fazla 
hazır tasarım içerir. Kullanıcı deneyimini optimize etmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tek bir platforma sorunsuz bir şekilde entegre edilen kullanımı kolay 
bir tasarım editörü ve çevrimiçi ödeme modülüne sahiptir. Üretime hazır siparişlerinizi çıktı alma ve teslimata hazır şekilde yerel olarak kurulu Üretim Merkezi 
modülünüzden alırsınız.

PersBiz Business E-Ticaret, spesifik veya benzersiz ihtiyaçları olan bir dizi müşteriye hizmet veren Tabela Üreticileri ve Baskı Hizmeti Sağlayıcıları için 
hazırlanmış daha sofistike bir pakettir.
E-Ticaret sürümünün tüm özelliklerine ek olarak ayrıca 49’a kadar müşteriye özgü ve özel internet mağazasını yönetme ve çeşitli küçük işletmelere, butiklere, 
spor salonlarına, yemek işletmelerine, otomobil bayilerine ve daha fazlasına kişiselleştirilmiş kataloglarla benzersiz envanter sunma kabiliyetini içerir. inventory 
through personalised catalogues specific to various small businesses, boutiques, gyms, eating establishments, auto dealerships and more. 

ŞIRKETINIZ IÇIN AVANTAJLARI

PersBiz, özel avantajlarıyla çevrimiçi satış deneyimini kolaylaştırır, sadakat oluşturmanıza, gelir elde etmenize ve yeni ürün teklifleriyle belirli pazarları 
keşfetmenize yardımcı olur:

Pazarınızı
genişletin

ve kazancınızı
artırın

İnternet siteniz
ile birlikte

çalışır

Sosyal ortamda
çevrimiçi
varlığınızı

güçlendirir

Kolayca
erişilebilir

SOCIAL

$

Güvenli ve
iş modeliniz
ile uyumlu

Çok çeşitli
özelleştirilebilir

ögeler sunar


