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Az értékesítés egyben szolgáltatás. A vevők elvárásai nemcsak a topminőségű, legkedvezőbb
árú termékek kínálatára korlátozódnak.

Csoportunknak, valamint az inndata Datentechnik GmbH mindkét számítóközpontjának az
elsődleges célja:
Az értékesítési feladatokat a lehető legjobb módon
irányítani, valamint támogatni a multimediális
adatfeldolgozás és adatátvitel minden formáját az
értékesítési folyamatok keretén belül.
A következő oldalakon szeretnénk Önnek bemutatni azon szolgáltatások széles körét, melyek
lehetővé teszik, hogy az értékesítés összes fázisában élhessen a költségmegtakarítás előnyeivel.

Számítóközpontunk szolgáltatásai jelentősen
megkönnyítik Önnek, hogy fontos információkat teljeskörűen elérhetővé tehessen, valamint
hogy költségkímélő módon összekapcsolhassa
azokat kiváló minőségű értékesítési eszközökkel a médiás körökben.
Ezúttal szeretnénk Önnek szolgáltatásaink
körét bemutatni, és örömmel vennénk, ha
lehetőségünk nyílik a személyes tájékoztatásra.
www.euroEpites.hu

Partner egyesületek:

A központi adattartás megkönnyíti az összes további eljárást, akár az eladási médiák előállításáról
és folyamatos gondozásáról, akár a patrnereink
üzemen belüli eljárásairól legyen is szó.
Ha egy központi helyen változik egy termékinformáció vagy egy áruadatfájl, a változtatás automatikusan átkerül az összes többi csatolt rendszerbe.
Így a lehető legnagyobb mértékben el lehet kerülni
az elavult vagy hibás adatok előfordulását a programalkalmazásoknál .

Különösen a termékek és a feldolgozó ipari
üzemek tervezői és értékesítési partnerei várják
el Öntől, hogy amennyire csak lehet, támogassa
őket.
A programalkalmazások részletes szakinformációval való támogatásához, valamint az
áruválasztékról szóló eladási információknak
a viszonteladókon keresztüli közreadásához,
nélkülözhetetlenek a hiánytalan termék- és
árucikkadatok.

Az összes szolgáltatás alapja a nyílt ipari adatállomány, valamint az Ausztriában és a környező
országokban használatos központi építőanyagipari
termék- és árucikkadatbank.

Adatbiztonság és hatékonyság

Széleskörű médiakínálat

Adatai nagy értéket képviselnek. Kárba veszett
adatok magas költségeket vonnak maguk után,
az adatokkal való visszaélés adott esetben óriási
hátrányokkal járhat a vállalata számára.

Szolgáltatásainkkal segítünk Önnek abban, hogy
bármely kívánt médiatípust elérhetővé tegyen
partnerei és vevői számára.

Az inndata cég évente sokat invesztál abba, hogy
értékes adatait védje a visszaélés veszélyétől, a
jogtalan hozzáféréstől, és hogy megakadályozza
az adatai megsérülését vagy az adatvesztést.
A magától értetődő biztonsági intézkedések
– mint például RAID-rendszerek, tűzvédelmi- és
klímaberendezések – mellett, redundáns az összes aktív- és biztonsági rendszerünk, egészen a
legkisebb csatlakozásig és kábelezésig. Emellett
gondoskodtunk arról, hogy katasztrófahelyzetben
elegendő kapacitásunk legyen egy második telephelyen a a szolgáltatásaink lehető leggyorsabb,
újbóli üzembehelyezésére.

Ezek magukban foglalják a nyomtatott katalógusoktól a CD-ken, DVD-ken, internet-oldalakon, online megrendelési rendszereken és
törzsadat-karbantartáson keresztül egészen a
megrendeléseknek és számláknak az Öntől a
vevőkhöz vagy szállítókhoz való direkt, elektronikus továbbítását.
Midezeket –ha szeretné – egy helyen és a kívánt
nyelven rendelheti meg.

Kitűnő IBM-szerverrendszerek és kompetens
partnerekkel való együttműködés optimalizálja a
biztonsági szolgáltatást.

az eurobau.com weboldalai Európa-szerte

Az összes információ, ami az építéssel kapcsolatos
Az európai építési információs rendszerben
szereplő információk értékes segítséget nyújtanak mind a tervezők, mind pedig a kivitelezők
naponkénti munkájához.
A gyors és egyszerű hozzáférés a termék- és
adatbankok átfogó információs anyagához
megkönnyíti a munkáját és feleslegessé teszi
Önnek a nehezen kezelhető építési katalógusok
nyomtatását.

keresést a saját anyanyelvén
Az építőanyagokat és egyéb információkat a saját
anyanyelvén keresheti. Egész egyszerűen adja
be a rendszerbe a keresést a saját anyanyelvén!
Emellett szükség esetén más országokból való
termékajánlatokat is kereshet!
www.euroEpites.hu

euroBAU nemzetközi
A www.euroBAU.com oldalán szereplő információs anyagot, mely az elmúlt években csak
német nyelven állt rendelkezésre, a nagy kereslet
miatt most már hét további európai nyelven is
felkínáljuk.
A standard építőanyag-osztályozás mellett az
építőanyag-adatbank részei szakemberek által
lettek lefordítva az adott anyanyelvre, hogy garantálhassuk az eredmények pontosságát.
Így a nemzetközi fórumokon keresztül lehetővé
válik az európai cégek számára az egyszerű
és zökkenőmentes hozzáférés a szomszédos
külföldi piacokhoz.
A többszázezer felhasználó havonkénti több mint
3 millió hozzáférése az ezerféle termékismertető
oldalhoz és egyéb információhoz az egyik vezető
európai építési fórummá teszik az euroBAU.com
weboldalt.

Az Ön információs fóruma

Építési jog és normák

Mind DVD-n, mind pedig az interneten megtalálhatja a következő, nagy aktualitású információkat

Itt találhatja meg Ausztria és az egyes tartományok összes lényeges építőipari jogi normáját teljes
szövegében.

- több tízezer oldal építőanyaginfó
- tervező- és iparos jegyzékek
- általános többnyelvű
- építőanyag-osztályozás
- teljesítménylisták szövegei
- építési normák jegyzéke
- virtuális építési software Vásár
- CAD-részletek
- szakinformációk és szakkönyvtár
- aktuális hírek az építési szakmáról
- és építési jogról

Egy kb. 5000 lényeges osztrák és sok, már érvénybe lépett európai norma jegyzéke teszi Önnek
teljessé az információforrásokat.
Az adatbázist egy építésjogi szakértő bevonásával, valamint az osztrák szabványosítási
intézettel együttműködve folyamatosan aktualizáljuk és átdolgozzuk.
Szövetségi tartományok, törvények, bekezdések,
paragrafusok szerint rendezve számos törvény
szövege áll az Ön rendelkezésére az építkezés
témájában.

online és DVD-n
Az európai építőipari információs rendszer mind
online módon, mind pedig évente aktualizált
DVD-n rendelkezésére áll.

Bernhard Muigg
ügyvezető
ABAU Tirol & Vorarlberg

Beszerzési és árinformációs rendszerünk
(röviden EPIS) az ipari adatpoolon alapul, és
több mint 30 építőipari vállalatunk használja
intenzíven a kalkulációhoz, elszámoláshoz és
a számlaellenőrzéshez.
Tagvállalataink optimális támogatása érdekében
napra aktuális törzsadatokhoz tudunk hozzáférni számítógépes rendszerünkben.
Az adatok karbantartását a százezernél is több,
állandóan aktualizált és osztályba sorolt árucikk-törzsadat teszi nagyon könnyűvé.
Ugyanakkor az átlátható ellenőrzési folyamatoknak és a kis mértékű kézi feldolgozásnak
köszönhetően növekszik az adatok biztonsága.
A semleges euroBAU árucikktörzs építőipari
vállalatainkkal együttműködve, pl. tagvállalataink kalkulációs bázisának automatikus
karbantartása révén többletkönnyítéseket is
lehetővé tesz.
www.abau-west.at

az építőanyag-adattörzs terjedelme

kivonat a szállítói listából

Árucikk-törzsadatok:

Magasépítés:

- szállító jelölése,
- cikkszám, EAN
- árucikk megnevezése
- elszámolási/csomagolási egység
- nagy csomagolás (pl. paletta)
- beszerzési mennyiségek
(hány KG van egy vödörben / palettán)

Wienerberger, Baumit, Avenarius Agro, Containex,
Liapor, Europerl, Ytong,...

Árinformációk:
- gyártóművi értékesítési listaár ÁFA nélkül
- engedménycsoportok, NEM kondíciók
Kiegészítő információk (kívánságra):
- hossz, szélesség, magasság, súly,
- építőanyag osztályba sorolás
Multimédia-adatok:

ACO, Rehau, Pipelife, Hauraton, Meierguss, SWUmwelttechnik, Glynwed, BG Graspointner,...
Tető, ácsmunkák, homlokzat:
Isover, Puren, Bramac, Schiedel, Villas,...
Szárazépítés, belső építési munkák:
Knauf, Rigips, Knauf Insulation, Promat, Isover,...

- szövegek
- képek
- műszaki adatlapok
- biztonsági adatlapok
- CAD-adatok
- LV-szövegek

Kert- és tájépítés, kültéri létesítmények:

forgalmazási támogatás

Ardex, Isover, Puren, Capatect, Profi Baustoffe,
Weber, Sika,...

Az ipari adatpoolon keresztül már több mint 100
ipari üzem teszi lehetővé kereskedelmi partnereinek terjedelmes adatokhoz való hozzáférést
- 35.000 oldal ismertetés
- műszaki dokumentációk
- képek és multimédiás adatok
- minden alkalmazáshoz használható

néhány szoftverpartnerünk:

Mélyépítés, szennyvíz:

a komplett forgalmazási támogatáshoz minden
tetszőleges típusú médiában, például:
- CD-ROM-ok
- nyomtatott termékkatalógusok
- internetes információs rendszerek
- e-commerce
- és Point of Sale

ACO, Hauraton, Pipelife, Rehau, Glynwed, Semmelrock, Winerberger, BG Graspointner, ...
Szigetelőanyagok, építőipari vegyi anyagok:

Az ipari adatpool teljes mértékű magyarországi
integrálása a www.euroEpites.hu címen található.

Árucikk-törzsadatok
A szoftver-rendszere törzsadat-karbantartásához
folyamatosan aktualizált építőanyag-cikkadatok
állnak rendelkezésére, melyek több mint száz ipari
vállalattól származnak, különböző nyelveken és
fájlformátumokban:
- Excel
- CSV
- ASCII fix mezőhosszal
- DATANORM 4.0
- PRICAT D.96A
- BmeCAT 1.2 (XML)
- http-Webservice
Ílymódon bármely használatos szoftver segítségével felhasználhatja az építőipar adatait.
Egyes szoftver-rendszerek (z.B. KORAM, SOFTLINE) még be is építették a menüfelépítésbe a teljes
adathozzáférhetőséget!
osztályba sorolt árucikk-törzsadatok letöltése

Periódus-összehasonlítás

XML-Webservices

adatkarbantartás

Először van lehetősége arra, hogy az ipari árlistáknak a korábbi kiadásokkal szembeni változásait megjelenítse a képernyőn, és felhasználja
azt a saját vállalatán belüli célokra egy Excel-fájl
formájában.

A modern szoftverrendszerek elkerülhetővé teszik a felhasználók számára az adatok letöltését
és kézi importálását azzal, hogy az ipari adatpool
webszolgáltatásait használják.

Az ipar sok vevőt és az osztrák építőanyagkereskedők nagy részének számítógépes rendszerét érheti el egyetlen adatápolási folyamattal.

Itt láthat egy áttekintést a csomagolási egységek változásairól, az árváltozásokat illető nagy
eltérésekről, valamint az újonnan listába vett vagy
a listából kivett termékekről. Egy igazán értékes
segítség a további felhasználásnál!!

Periódus-összehasonlítás

A rendszerintegráláshoz minden információ
webszolgáltatás formájában rendelkezésre áll:
http://webservices.eurobau.com

rendelkezésre álló webszolgáltatási
funkciók

Az építőanyag-kereskedők kényelmesen, kézi
beavatkozás és az ERP-szoftver módosítása nélkül elérhetnek több mint 100 ipari üzemet, hiszen
az ipari adatpool minden szokásos szoftverrel
kompatibilis.

Bejelentkezés

freeClass strukturális adatok:
licencmentesek, állandóan aktualizáltan lehívhatók

Ön a weboldal

Építőanyag-adatok:
teljes mértékben, különböző terjedelemben és referenciákkal a gyártón, EAN-on és a freeClass-on
keresztül lehívhatók.

kezdőlapján a saját felhasználói nevével és
jelszavával tud bejelentkezni, ill. hozzáférni a
rendszerhez.

Egyes funkciókhoz licencadatok átvitele szükséges. Ez közvetlenül a webszolgáltatás lehívásában elvégezhető.
A pontos dokumentációt és a szoftverkínálókhoz
tartozó átfogó támogatást költségmentesen
szívesen rendelkezésre bocsátjuk.

www.euroEpites.hu

építőanyagok osztályba sorolása az építőipari törvényeknek
megfelelően, hét nyelven

Baumeister
Dipl. Ing. Anton
Rieder
országos céhmester
Az építőanyagok, alapanyagok és építőelemek
sokfélesége nagyon megnőtt az elmúlt évtizedekben.
Az építőanyagoknak az inndata által az
építőipari ipartestülettel együttműködésben
megtervezett és az építőanyag-iparral közösen
karbantartott osztályba sorolása az egyes termékek áttekinthető kiválasztását teszi lehetővé
a kívánt tulajdonságok szerint.
Ennek köszönhetően az építőanyagok osztályba sorolása a tervezés, a kalkuláció és a kivitelezés elengedhetetlen segédeszköze.
www.deinbaumeister.at

Az építési folyamatban résztvevő érdekcsoportok már 2007 óta tartanak tárgyalásokat, hogy
létrehozzanak egy átfogó építőanyag-termékosztályozást.
Az építőanyag-osztályozás rendkívül megkönnyíti a kívánt tulajdonságok szerinti termékkeresést.
Egy áttekinthető fastruktúrában kiválaszthat egy
csoportot (pl. szigetelő-lemezek EPS-W), majd
leszűkítheti a választékot a keresett tulajdonságok szerint (típus, vastagság, építőanyag-engedély, nyomószilárdság stb.).
Így tudja a legegyszerűbben megállapítani a
kiírásra megfelelő termékválasztékot.
Az osztályokba sorolt építőanyagok elérhetősége
lehetővé teszi a leegyszerűsített termékkeresés
tetszés szerinti szoftver-rendszerekbe való
beépítését, ugyanakkor a www.euroepites.hu
weboldalon is szabadon felhasználható.

Az osztályokba sorolt építőanyagok elérhetősége
lehetővé teszi a leegyszerűsített termékkeresés
tetszés szerinti szoftver-rendszerekbe való
beépítését, ugyanakkor a www.euroepites.hu
weboldalon is szabadon felhasználható.
freeClass természetesen Közép-Európa minden
partnerországában elérhető az adott ország
nyelvén.

ingyenes strukturális adatok
A szoftvereket és megoldásokat kínáló cégek
ingyenesen integrálhatják a freeClass strukturális
információit saját rendszereikbe és alkalmazásaikba.
A strukturális információk a szükséges dokumentációval együtt a mindenkori legaktuálisabb
formában beszerezhetők weboldalunkról vagy
az alábbi címen
http://webservices.eurobau.com
integrálhatók webszolgáltatásunkon keresztül az
Önök saját alkalmazásaiba.

Néhány minta projektek:

osztályokba sorolt építőanyagok: Fa. hagebau Schuberth, NÖ: www.schuberth.at

semleges építőanyag-cikktörzs

euroBAU árucikktörzs az Ön szoftverrendszereiben

egyedi üzemi kiegészítések

Az építőanyagok osztályba sorolásának kiegészítéseképpen egy, abból közvetlenül levezetett,
gyártósemleges építőanyag-cikktörzs is rendelkezésre áll.

Természetesen vezető rendszerként is használhatja az euroBAU árucikktörzset saját szoftverrendszerében a mögötte lévő gyártói árucikkekkel
és szállítói kondíciókkal együtt.

Az egyedi üzemi kiegészítések számára a semleges árucikktörzs minden helyén saját rész-számköröket terveztünk be.

Az eurobau-cikktörzset minden építéssel kapcsolatos iparág és különböző alkalmazások
használhatják:

Ugyanakkor a már meglévő környezetekben
történő kiegészítő használatra is van lehetőség.

Így Ön egy, tartósan aktuális és karbantartható
árucikktörzshöz férhet hozzá, és ugyanakkor
optimálisan leképezheti saját belső folyamatait is.

A nyolc számjegyű euroBAU cikkszám kifogástalanul használható a szokásosan meglévő, alternatív
számok számára fenntartott mezőkben.

Az árucikktörzs későbbi, a műszaki fejlődés
alapján történő bővítései nincsenek káros hatással saját adatbázisára.

A néhány más szoftverrendszerben, pl. az AUER
Bausoftware (R) rendszerben meglévő, régebbi
ÖBSL számokhoz tartozó mezők is problémamentesen használhatók.

kutatási partnerek

- kiírás
- kalkuláció
- munka-előkészítés
- tömegkivonatok készítése
- rezsiajánlatok
- raktárgazdálkodás
- elszámolás

könnyen megjegyezhető, könnyen
beírható

Az euroBAU árucikktörzs kifejlesztésénél fontosnak tartottuk azt, hogy gyors és hibamentes
bevitelt tegyünk lehetővé.
Ezért a cikkszámok a freeClass osztályba sorolást
követik a számlogikában, csak 8 számhegyű
számsorozatok, és ezáltal könnyen beírhatók.
Ugyanakkor a legfontosabb számok a logikus
felépítés és a számban lévő, freeClass-nak
megfelelő árucsoport-struktúra alapján gyorsan
megjegyezhetők.

a szállítói adatok teljes körű integrálása

Ma már mind az építőanyag-ipar, mind pedig az
építőanyag-kereskedelem osztályba sorolt reális
árucikkekkel dolgozik.
Ez az Ön semleges építőanyag-cikktörzsének
biztos jövőjű karbantartását teszi lehetővé. Ugyanis a reális árucikkek a freeClass-on keresztül
problémamentesen rátalálnak a semleges euroBAU cikkszámokra.
Ez tartósan és problémamentesen biztosítja az
Ön árucikk-törzsadatainak, kalkulációinak és
ajánlatainak karbantartását az euroBAU árucikktörzsön keresztül.

licencköltség nélkül rendelkezésre
áll

Vállalatunk terjedelmes K&F tevékenysége nem
lenne lehetséges a következő intézmények értékes partnersége nélkül:

Az euroBAU árucikktörzs licencköltség nélkül áll
rendelkezésre a szoftverházak általi vagy az Ön
vállalatában történő használathoz. Az összes
szerzői jog azonban nálunk marad.

Semantic „Web of Data“
kutatási kooperáció a német Bundeswehr müncheni egyetemével
Köztudott, hogy a szállítók keresése az
építőanyag-kereskedelemben a szállítási költségek, törvényi rendelkezések és logisztikai kihívások miatt nagyon összetett.
A normál webes keresőgépekkel, mint amilyen a
Googl vagy a Yahoo, ezen a területen nem lehet
sokat elérni.
Már jó ideje beszélnek a World Wide Web új
generációjáról, ami Web of Data néven fogja
forradalmasítani a keresést és az adatcserét.
A Bundeswehr Egyetem e-bussiness-szel foglalkozó professzorai és az Inndata kooperációjában
készül már a Web of Data beszerzési folyamatokra történő alkalmazásának világszerte első
prototípusa az építőanyag-ágazat számára.

Univ.-Prof. Dr.
Martin Hepp,
e-Business web
science research
group, Bundeswehr
Egyetem, München
Első lépésként áthelyeztük az építőanyagok
osztályba sorolását a megfelelő webes szakszókincsbe.
A következő lépésben rendszereket fejlesztettünk ki a szemantikus terméknevek képzéséhez
és egy speciális szakterületi keresőgéphez.
http://semantic.eurobau.com

több egy weboldalnál – az Önök médiákon átívelő
vevőtájékoztatásának alapja

Christian Fischer
ügyvezető
hagebau Österreich

A hagebau Österreich cég 1995-ben alakult,
és olyan önálló vállalat, amelyben 37 osztrák
építőanyag-kereskedő és építőanyagáruházüzemeltető - köztük 10 ÖBAU vállalat, valamint
a hagebau Deutschland cég - mint önálló
társasági tag részesedik. Az építőanyag-kereskedelmi üzletágon belül Ausztriában a hagebau
a piacvezető.
Ebben a méretben a vevők és a társasági tagok
közötti kommunikáció megköveteli a megfelelő
eszközt is.
Az inndata iContent rendszerrel minimális
feldolgozási ráfordítással fogjuk össze osztrák
és német információs adatbázisainkat, a nyílt
ipari adatpoolt és saját házon belüli marketing-eszközeinket egy terjedelmes információs
kínálattá.

A modern vevőtájékoztatás és a marketing-intézkedések folytonos, különböző típusú médiákra
kiterjedő médiakoncepciót tételeznek fel.
Az inndata iContent termékcsalád koncepciója
ezért - az Önök követelményeinek megfelelően lehetőséget kínál az összes elképzelhető formájú
médiának egy és ugyanazon adatbázisból történő
elkészítésére.
A vevőhöz vezető leggyorsabb út ma minden
bizonnyal az Ön vállalatának weboldala, de
a vevőtájékoztatás nem szorítkozhat csak a
weboldalra.

multimédiaképes adatbázis
Ezért az iContent CMS koncepciója multimédiás
jelleggel is bír.
Azok a tartalmak, amelyeket Ön az onlinerendszerben használ, újabb rögzítés nélkül más
típusú médiák - pl. CD-ROM, nyomtatott információs anyag – számára is rendelkezésre áll, és
különböző médiákon keresztül is kiadható.

Az iContent CMS konzekvensen elválasztja
a layoutot, a funkciót és az adatbázist.
Ezáltal ugyanazok a tartalmak többször, eltérő
layoutban, projektjének különböző helyein ismét
használhatók.
Projektje teljes layoutjának módosításai gyorsan
elvégezhetők.
Ezenkívül az adatbázis sok különböző, lokális
vagy távoli rendszereken lévő forrásból is állhat.
Ami még nagyon fontos: Ön minden típusú médiát létrehozhat saját adataiból!

Ugyanakkor az integrált multimédiás koncepció
lehetővé teszi az összes forgalmazási médiával
való összekapcsolást és saját tartalmainknak a
hagebau tagvállalatai általi használatát.
www.hagebau.at

Néhány minta projektek:

icontent CMS rendszer az autó-kereskedelemben

Határtalan kreativitás
Az inndata iContent az Ön rugalmas és könnyen
használható segédeszköze, hogy programozói
ismeretek nélkül is elkészíthessen és kezelhessen kis, közepes, valamint különösen terjedelmes
weboldalakat. Az iContent teljesítőképessége
jóval nagyobb, mint sok bonyolult rendszeréé, és
egész egyszerűen, minden további szoftver nélkül
alkalmazhatja a saját browser-én keresztül.
Az iContent a legaktuálisabb, rendelkezésre álló
Internet-alapú szerver-technológiákon alapul, és
természetesen támogatja Önt abban is, ha a honlapját különlegesebb módon szeretné kialakítani.
Semmi nem szab határt a kreativitásának, vagy a
weboldala terjedelmének.

Az osztrák Hagebau csoport vállalati tartalom-menedzsmentje

Programozás nélkül

minden elképzelhető funkció
Már rövid idő elteltével ugyanolyan könnyedén és
biztosan eligazodik majd a Content Management
System áttekinthető kezelési felületén, mint ahogy ahhoz az Ön által eddig ismert szövegkezelői
programnál már hozzászokott.
iContent az összes elképzelhető funkciót a rendelkezésére állítja, mely egy teljesítőképes, browser-alapú felületen az optikai, tartalmi, szerkezeti
elemeknek és a weblap-hozzáférési jogainak
áttekinthető kezeléséhez szükséges.
iContent nagyobb teljesítményű, mint sok más
bonyolult rendszer, és kiegészítő szoftver nélkül,
egészen egyszerűen böngészőjéből kezelhető.
Akár felhasználók és felhasználói csoportok nyilvántartásba vételéről van szó, vagy arról, hogy
bizonyos adatokat egy meghatározott ideig vagy
csak meghatározott felhasználói csoportoknak
akarja rendelkezésére bocsátani - a rendszer
támogatja Önt ezeknél és az ehhez hasonló
feladatoknál.

iContent minden tekintetben kielégíti az igényeit.
Ehhez azonban nincs szüksége az iContent
időigényes tanulmányozására. A rendszer egy
áttekinthető felhasználói felületen mutatja be
szolgáltatásainak számtalan lehetőségeit.

Az E-mail-űrlapjait vagy a webáruházát ugyanolyan kényelmesen alakíthatja ki, mint ahogy egy
sorozatlevelet készítene.
A menüfelépítést, a felhasználói jogokat és
az egész hierarchikus tartalomjegyzéket egy
áttekinthető fastruktúrában igazgathatja közvetlenül a saját Internet-Browserében.

Tapasztalja meg Ön is, milyen gyorsan bővül majd
a weboldala, mivel nem lesz rászorulva minden
egyes változtatásnál egy honlap-programozó
segítségére.

Természetesen a Hotline-segélyszolgálatunk is a
rendelkezésére áll. De nem lesz rá szüksége!

A tartalom bővítése könnyedén megvalósítható,
hasonlóan a szöveg-szerkesztőhöz.

Az iContent e-Commerce moduljával először áll
rendelkezésére egy olyan online vásárlói rendszer, mely bármilyen, tetszés szerinti árugazdálkodási rendszerrel kompatibilis, és emellett korlátlanul alkalmazkodik az Ön optikai igényeihez.

A szerkezeti változtatásokat csak itt tudja programozás nélkül, menüirányítással végrehajtani.
Tetszőleges számú és témájú Template-et hozhat
létre különféle színben és formában - egyszerű
kattintással, és anélkül hogy csak egy sor programkódra is szükség lenne.

eCommerce és multimédia

Az iContent problémamentesen hozzáfér a nyílt
ipari adatpool termék-adatbankjaihoz.
Nem jelent problémát az sem, ha idegen adatforrásokat szeretne integrálni webáruházába (pl. a
Hagebau profi szakpiac-katalógusát).

Egyedi vevő-árlisták és privát vagy ipari online-megrendelések

Mag. W. Lell
üzletvezető
Dach und Wand,
Achau
A több mint 2500 igényes ipari ügyfél mindennapos kiszolgálása sokat követel egy vevőorientált
online rendszertől, nem is szólva a saját
számítógépes rendszer integrálásáról.
Az iContent.commerce problémamentesen
integrálódik a saját rendszerkörnyezetbe, és
lehetővé teszi a hatékony információáramlást
az árképzéstől az árajánlatig, és az onlinemegrendeléstől egészen a megbízás elfogadásáig és elvégzéséig a saját számítógépes
rendszerben.
A rendszer folyamatos aktualizálása és a
problémamentes update-ek biztosítják, hogy a
vevő-weblapunk technikailag naprakész maradjon, és hogy optimálisan kielégítse vevőink
igényeit.

Az eCommerce - az iContent.cms-rendszerek
kibővítése lehetővé teszi Önnek a privát és ipari
vevőinek az interneten keresztüli, egyedi és lehető
legjobb kiszolgálását.
Az iContent.commerce természetesen támogat
minden olyan fontos funkciót, melyet egy kíváló
minőségű online bevásárlórendszertől el lehet
várni.
Ezenkívül vevőre szabottan alakíthatja a rendszert, sőt még a vevők munkatársainak az egyedi
igényeit is figyelembe tudja venni.
A vevőcsoportjaihoz vagy egyedi vevőihez tartozó
ártípusokat a rendszer közvetlenül átveszi az Ön
számítógépes rendszeréből, ugyanígy az árukészlet kialakítását is.
Majd kényelmesen a saját online rendszerében
határozhatja meg a megjelenítést és a hozzátartozó funkciókat –egész vevőcsoportoknak, vagy
akár különálló személyeknek is.

De az iContent.commerce még ennél is tovább
megy. A vevői maguk határozhatják meg a
standard áruválasztékot, akár egyedi módon
vagy automatikusan az eddigi megrendelések
alapján összeállítva. Így a vevő csak azokat az
árucikkeket látja a képernyőjén, melyekre mindig
szüksége van.
Korábbi igényléseket vagy megrendeléseket is
gond nélkül át lehet venni az aktuális bevásárló
kosárba.

Szállítólevelek és számlák
Az iContent.commerce befogadja az Ön archiváló
szoftverét is.
Ezáltal vevői könnyedén lehívhatják az eredeti,
beszkennelt és aláírt szállítóleveleket és számlákat.
A számlák és szállítólevelek össze is csatolhatók,
ami méginkább megkönnyíti a vevők munkáját.

http://www.dachundwand.at

Néhány minta projektek:

Privát és ipari vevőkiszolgálás: www.sankt-urban.at

Átfogó vevőtájékoztatás
A felhasználó - a saját rendszerének és egyéb adatforrásoknak, valamint a nyílt ipari adatállománynak
az integrálásával - könnyedén le tud hívni az egyedi
vevői kondíciók mellett még egy sor értékes plusz
információt is:
- raktári állomány, rendelkezésreállás
- termékinformációk és képek
- saját megrendelések státusza
- számítógépes árlista
A rendszer ezenfelül úgy van kialakítva, hogy az
összes meglévő adatforrást felhasználja, azért
hogy minimális karbantartási munkaráfordítás mellett is átfogó információs kínálatot tegyen lehetővé.

Eredményes eCommerce az építőanyagiparban - www.dachundwand.at

Kompatibilis az Ön árugazdálkodási
rendszerével
Az iContent.commerce egész biztosan kompatibilis az árugazdálkodási rendszerével, mivel egy
teljesen nyílt illesztőfelülettel rendelkezik. Ezáltal
bármely számítógépes rendszert fel lehet használni idegen adatforrásként.
Mindegy, hogy az árugazdálkodási rendszere
Messaging-Protokoll, FTP, ODBC, XML-Webservices vagy egyéb más illesztőfelületet támogat,
az iContent.commerce akor is tud az Ön adatival
dolgozni.

Az árlisták szabad Layout-kialakítása

Az árlistáit bármely tetszés szerinti formában
megjelentetheti.
A vevő saját igényeinek megfelelően állíthatja
be mind a felosztást, mind pedig a megjelenített
adatállományt (pl. kondíciókkal együtt vagy
anélkül).
Akár többféle beállítás is lehetséges, a vevő
munkatársainak egyedi szükségletei szerint.

Folyamatos eljárások
Az iContent.commerce teljesen integrálódik az Ön
számítógépes rendszerébe, és kívánság szerint a
vevőinek a rendszerébe is.
Az ipari árucikk-törzsadatait töltse le direkt a honlapjáról a saját számítógépes rendszerébe.
Jelentesse meg az online-rendszerben a vevői
számára a saját kalkulált kondíciós listáját, valamint
a raktári állományát és a rendelkezésreállást.
Ezenkívül bocsásson vevői rendelkezésére többféle, igény szerinti árlistát, melyet a kívánt formátumban tölthetnek le:
- Excel
- Datanorm
- PRICAT
- CSV
- XML
- bmeCat
vagy jól rendezett, képekkel illusztrált, vevői igényeknek megfelelő árlistákat, nyomtatott formában
vagy PDF-fájlként.

Az online-rendszerbe beérkező vevői igényléseket és megrendeléseket természetesen
közvetlenül bejátszhatja a saját számítógépes
rendszerébe.
Így minimálisra csökkentheti az ügyintézési
munkákat, ugyanakkor gyors és professzionális
vevőkiszolgálást nyújthat.
Az illetékes ügyintézője természetesen tájékoztatást fog kapni e-mail formájában, valamint
a rendszerben megjelentethető az ügyintézés
aktuális státusza, előrehaladása .

Közvetlenül a vevői számítógépes
rendszeréből beérkező megrendelések
iContent.commerce minden irányban rendelkezik
illesztőfelülettel.
Ez lehetővé teszi Önnek, hogy a
vevőmegrendeléseit közvetlenül a meghatározott
vevő számítógépes rendszeréből - pl. Z-Kalk
– vehesse át..
Ezzel megkönnyíti vevői számára az ügyintézést,
ugyanakkor ki lehet használni az elektronikus megrendelési folyamatból származó előnyöket.

Kommerzialrat
Anton Reithner
üzletvezető
ARDEX Baustoff
GmbH,
Loosdorf
A vevőink érdekében végzett folyamatos termékmegújítás nagymértékben lerövidíti a termékfejlesztés és a termékbeveztés közötti időt.
Jelenlétünk számos európai államban, Törökországban és Oroszországban annak a
feltétele, hogy az értékesítésben alkalmazott
aktuális médiák minden országban, nyelven és
írásmóddal gyorsan hozzáférhetők legyenek.
Ebben nagy segítséget jelent, hogy az ipari adatállományok törzsadatbankja és az
iContent.document által gyorsan és rugalmasan
állíthatjuk elő értékesítési médiáinkat.
www.ardex.at

Áruválasztékot bemutató katalógusok

Alkalmazkodóképes nyomtatás és
multimediális kialakítás

Egy fontos célja rendszerünknek és szolgáltatásainknak a központi, kevés karbantartást igénylő
adatkezelés és az adatok lehető legtöbb fajta
felhasználási módja.

Ön megkapja a nyomtatásra előkészített fájlokat,
melyekben minden nehézség nélkül átfogó változtatásokat hajthat végre, egészen a tényleges
nyomtatás megkezdéséig.

Az iContent.document által az iContent-Onlinerendszerek olyan kiegészítője áll a rendelkezésére,
mellyel kedvező áron, gyorsan és - nem utolsó sorban - minimális hibalehetőséggel állíthatja elő az
áruválasztékot bemutató, nyomtatott katalógusokat
és egyéb nyomtatványokat a meglévő adatbankok
felhasználásával.

Egy új színterv? Újonnan kalkulált árak, 500 oldalon? Megváltozott a csoportstruktúra az árengedményeknél? Vagy be kellene fűzni egy újabb oldalt
a 359. oldalon?

Már nem kell vesződnie azzal, hogy katalógusait
oldalról oldalra, cikkről cikkre állítsa össze DTPprogramokban.
Ehelyett csak a katalógusa felépítését és layout-ját
kell meghatároznia, valamint a kívánt adatbank-forrásanyagokat és azok elhelyezését.
Ezekből a definíciókból, az Ön árugazdálkodási
rendszerével
összefüggésben
az
iContent.document képes az egész dokumentumot
levezetni, és teljesen kész állapotban, valamint
különféle formátumokban az Ön rendelkezésére
bocsátani.

A kívánt kialakítások, melyek kézi szerkesztéssel több napot is igénybe vennének, az
iContent.document segítségével gond nélkül
végezhetők el akár közvetlenül a nyomtatás megkezdése előtt is.
Az elkészült anyagot közvetlenül ki lehet nyomtatni.
De sok egyéb formátumban különféle feladatokhoz
is felhasználhatók:
- PDF-fájlok
- HTML az online-rendszeréhez
- Integrálás a saját eCommerce-rendszerébe
- Lapozható katalógusok Flash-rendszerekben
- inDesign(R) további átdolgozáshoz
- és még sok egyéb

Néhány minta projektek:

Az iContent.document segítségével készültek...a füzet is, melyet a kezében tart!

Adatainak multimediális használata
Az iContent.document lehetővé teszi a meglévő
adatok többféle médiában való felhasználását,
hogy bármely tetszőleges fajta nyomtatott és
digitális dokumentumot a legkötetlenebb layoutkialakításban és a legésszerűbb módon lehessen
generálni és áthelyezni a megjelenésre kerülő,
tetszőleges fajta médiába.
Ez az egyedülálló termék egy teljesítőképes és
rendkívül költségmegtakarító módra ad lehetőséget
a meglévő adatbank-forrásokon alapuló, grafikailag szerkeszthető nyomtatványok elkészítéséhez, és adott esetben gond nélkül beépül az
osztrák építőanyagkereskedelemben piacvezető
iContent.commerce-rendszerek aktuális verziójába.
Nemcsak az adabankon alapuló nyomtatványokat
lehet nagy példányszámban költségmegtakarító
módon előállítani, hanem a vevőreszabott, egyedileg összeállított árlistákat is, vagy egyéb más
nyomtatványokat egyenként vagy kispéldányszámban, offszet vagy digitális nyomtatásban, PDF
formátumban vagy CD-ROM-on.
Nagy előnye a teljes grafikai layoutszerkeszthetőség mellett a rendkívül hatékony
használhatóság, teljesítőképesség és individualizálható verzió, emellett támogatja a legkülönfélébb
médiatípusok kiadását és a legkülönfélébb adatforrásoknak és a saját számítógépes adatainak (adott
esetben akár egyidejű) felhasználását.

Tetszőleges dokumentumok
Az iContent.document optimálisan támogatja
Önt az áruválasztékot bemutató katalógusok
elkészítésénél.
Ugyanakkor az adatállományon alapuló, bármelyfajta nyomtatási feladatot is időt megtakarító
módon lehet elvégezni e rendszer segítségével.
Ez a füzet például hét nyelven készült el az
iContent.document segítségével, de emellett a
www.inndata.at oldalon is letölthető.

A nyomtatási és online-rendszer integrálása: www.waelderhaus.at

Nyomtatott és weboldalon szereplő
árkatalógusok

Tetszőleges adaforrás

Szeretne vevőinek/ügyfeleinek egy átfogó és
informatív termékkézikönyvet nyújtani, valamint
lehetővé tenni a vevői számára, hogy a rájuk
vonatkozó kondíciókat online lehívhassák?

Az iContent.document gond nélkül felhasználja
a weboldalán és a saját számítógépes rendszerében vagy az ipari adatállományban szereplő
adatokat, vagy bármely más adatforrásét. Amit
egyszer már regisztrált, azt bármikor és bármilyen
médiumhoz újra felhasználhatja.

Vagy szeretne rövidre fogott, áttekinthető és az
egyes vevői által igényelt termékcsoportok szerinti, egyedi és kívánságnak megfelelő árlistákat
nyomtatni, az aktuális egyedi kondíciókkal, és ha igény van rá - letölhető PDF formátumban is?
Az iContent.document a vevőszolgálat különböző
módját támogatja. Egy áttekinthető, webalapú
felületen határozhatja meg a dokumentumokat, a
saját vevői igényeinek megfelelően, és mindig a
megfelelő formátumban adhatja ki őket.

Szolgáltatás
Természetesen szívesen elvállaljuk, hogy
szolgáltatásként kinyomtatjuk Önnek a katalógusait és nyomtatványait, valamint hogy a kész
katalógusokat palettákon kiszállítjuk Önnek.

Nyomtatás-előkészítés az iContent.documentből

vevőkártyás terminálok

Siegfried Egger
üzletvezető
ÖBAU Egger, Klagenfurt
Az építési áruházunk vásárlói hasznot merítenek abból, hogy egyszerű módon hozzájuthatnak bónuszpontjaikhoz az építési áruház
termináljainál.
A vevőkártyás vásárlók az internetes rendszerünkön keresztül is használhatják a funkciók
legtöbbjét és emellett még sok érdekes információt is letölthetnek.
Telephelyeinknek a különböző árugazdálkodási
rendszerekkel való összeköttetését folyamatos
üzemi működés mellett is gond nélkül össze
tudtuk hangolni az új ERP-szoftverünkkel.
www.oebauegger.at

Az iPoint vevőkártyás terminálok különféle - például
felállítható és felfüggeszthető - formában is rendelkezésre állnak, és a szabványszerű Barcodeolvasó mellett még egyéb vevőkártya-leolvasó
készülékekkel is elláthatók.
A szoftver mind az Ön Layout-beállításaihoz,
mind pedig a rendelkezésre álló készülékekhez
alkalmazkodik, és lehetővé teszi, hogy a vásárlói
bármelyik funkciót gond nélkül használhassák.
A rendszer - igény szerint - számos lehetséges
funkciót bocsát vásárlói rendelkezésére, mint
például:
- termékismertetők
- árlekérdezés (scanner-rel)
- reklámtájékoztatók
- polcok árubeosztása (hol van...)
- termékvideók
- vevőkártyás pontok kimutatása
- bónuszjóváírások lehívása
- nyereményjátékok
Az iPoint rendszer gond nélkül integrálható a kereskedelmi csoportosítások bármely vevőkártyás
rendszerébe.

Az inndata iPoint – miként az inndata-tól származó
összes többi rendszer is – magától értetődően
kompatibilis az összes használatos árugazdálkodási rendszerrel, és közvetlenül az ipari adatállomány termékadatbankjait használja fel.
iPoint emellett képes az iContent-család integrálásával az összes vevőkártyás-funkciót rendelkezésre bocsátani az interneten keresztül.
A rendszer tetszés szerint bővíthető, és többek
között egy olyan funkcióval is rendelkezik, mely
a kölcsönzött gépek könyvelésére és adminisztrációjára szolgál a vevőkártyás ügyfelek számára.

Vevőkártyák
Az iPoint vevőkártyás terminálok lehetővé teszik
Önnek, hogy optimális szolgáltatást nyújtson a
vevőkártyák tulajdonosainak.
A terminálokat egyidejűleg különböző kártyatechnológiákhoz is fel lehet használni, és működnek
mind a mágneses kártyákkal, mind pedig a csipkártyákkal vagy Barcode-kártyákkal.

A vevő-jóváírások kinyomtatása, a
személyes követelések kimutatása,
és a bónuszismertetők megmutatása
egy könnyen használható kezelési
felületen folyik.
Az igényelt adatok közvetlenül az Ön
árugazdálkodási rendszeréből származnak, és így mindig aktuálisak.

Néhány minta projektek:

Ezáltal egy kevés költségráfordítással
járó eszköz áll a rendelkezésére, melyet a vevőszolgálatához használhat.
Természetesen szívesen támogatjuk
Önt a vevőkártyák beszerzésében is.

iPoint-Terminálok és online-megoldások a vevőkártyákhoz

bizonylatok elektronikus
adatcseréje és EDIFACT
Az inndata interchange lehetővé teszi Önnek,
hogy a számlázás és a rendelések elektronikus
lebonyolítása az árugazdálkodási rendszerében
egyszerűen és gyorsan működjön.
Emellett még az sem játszik szerepet, hogy Ön
melyik árugazdálkodási rendszert alkalmazza,
hiszen az inndata interchange bármely használatos
szoftverrel kompatibilis.
Minden használatos szoftverrendszer képes a megrendeléseket és a számlákat adatfájlként exportálni, vagy azokat adatfájlokból importálni. Az inndata
interchange különösen arra lett kifejlesztve, hogy
ne csak megértse, de magától elő is állíthassa az
Ön szoftverének tetszőleges formátumait.
Ez biztosítja, hogy az inndata interchange nem
csupán az Ön szoftverrendszerével, hanem
az üzlettársai rendszereivel is probléma nélkül
együttműködik.
interchange - többoldalú kommunikáció egyetlen rendszeren keresztül

A hálózatban - nem gond!
Az inndata interchange felhasználása arra, hogy a
bizonylatok adatcseréjét Ön és üzlettársai között
lebonyolítsa, nem fogja nagy kihívás elé állítani a
számítógépes osztályát.
Az inndata interchange bármelyik, az Ön
hálózatához
csatlakoztatott
számítógépen
működik, és nem igényel semmilyen biztonsági
beállítást, vagy a hálózata felépítéséhez való
hozzáigazítást.
A kommunikáció zárolt módon történik a Port 80-on
keresztül, melyet Ön a World Wide Web hozzáféréshez is használ.
Ha szeretné, akkor az inndata interchange a Firewall-rendszere ún.
„DMZ“-jében is installálható, és az ADSL- vagy a
tárcsázó modem használata sem akadályozza az
inndata interchange teljesítőképességét.

inndata interchange: Támogat minden szabványt
Az inndata interchange lehetővé teszi a bizonylatok automatikus cseréjét Ön és az üzlettársai
között, számítógépes rendszere bármely bizonylat-típusáról legyen is szó.
Emellett inndata interchange bármely tetszés
szerinti számítógépes rendszerbe beépíthető, de
egyéb kommunikációs szabványokkal - pl. AS2
- is gond nélkül együttműködik.
Az inndata interchange többek között a következő
szabványokat támogatja:
- XML
- BMECat
- CSV
- EDIFACT
- PRICAT
- DATANORM
- OpenTRANS
- AS2
és még sok egyéb szabványt.

Az inndata interchange installálása és parametrizálása után már nem kell többé a programmal
foglalkoznia.
interchange feltűnés nélkül végzi a dolgát a háttérben, és feldolgozza a kimenő és bejövő bizonylatokat, valamint feljegyzi a műveleteket.
Kezelési műveletekre csak akkor van szükség,
ha egy új üzlettársának szintén az interchange
segítségével szeretné eljuttani az elektronikus
bizonylatokat.
De még ebben az esetben sincs szükség sok
tennivalóra. Önnek csak meg kell határoznia
a továbbítandó bizonylatok típusát, valamint
az új üzlettárs várható adattároló helyét az Ön
számítógépes rendszerében, és már indulhat is
a kommunikáció.

Jogi feltételek
Az elektromos úton történő elszámolásnál figyelembe kell venni a törvényben előírt általános
feltételeket.
Ezügyben is szívesen adunk tanácsot.

...az inndata-ról...
Az inndata Datentechnik GmbH rendszerfejlesztő
cég Innsbruckban egy teljesítőképes számítóközpontot és egy nyílt ipari adatállományt működtet.
Az építőanyag-kereskedelem számára hasznos
e-Commerce-rendszereken kívül inndata és interchange egy innovatív megoldást fejlesztett ki
és működtet a vállalatok közti információcsere és
EDIFACT céljából.
Az inndata Datentechnik GmbH ügyfelei és partnerei közé vezető kereskedelmi és ipari üzemek, valamint iparosok, építtetők és közhasznú lakásépíttető
vállalatok tartoznak.
A szöveg és tartalom felelőse:
inndata Datentechnik GmbH, FN198640v
Pacherstraße 24, 6020 Innsbruck
Tel. +43/(0)512/36 22 33 Fax -9
hungary@eurobau.com
Címoldali kép: iStockphoto
A kutatómunkát támogatta:

Egy sor ipari vállalat az ipari adatállomány partnerei közül

