myRelate SaaS
Gebruik myRelate as-a-service en manage uw websites en -shops voor een laag bedrag per maand.
Minimale contractperiode van 1 jaar, daarna elke maand opzegbaar. Bedragen zijn excl. 19% BTW.

Webmaster

E-Commerce Starter

E-Commerce Pro

• Zélf uw website actualiseren

• Basis functionaliteit van het

• Basis functionaliteit van het

•

• Beveiligde webshop met SSL

•
•
•
•
•
•

met myRelate Content
Management (CMS)
Onbeperkt aantal pagina's en
afbeeldingen beheren
Pagina's structureren
Resultaten van zoekmachines
(bijv. Google) manipuleren
Statistieken van bezoekers
Help, back-up en logboek
Incl.: .nl domeinnaam,
onbeperkt aantal e-mail
boxen en hosting1
Probeer de online demo!

•
•

•
•

webmaster pakket
Compleet webshop
management: catalogus-,
productgroep-, klant- en
orderbeheer
Automatisch pakbonnen en
facturen aanmaken
Beheer van automatische
e-mails voor intensievere
communicatie met uw
klanten
Real-time voorraadbeheer
Incl.: staffelprijzen functie

e-commerce starter pakket
certificaat

• Online marketing: klanten
e-mailen, nieuwsbrieven en
cadeaubonnen versturen
• Cross-/up-selling d.m.v.
gerelateerde producten
• Kortingen toepassen per
groep, product of klant
• Incl. boekhoud functies:
voorraadwaardering, bruto
winstmarge, betaalde omzet

Extra functies (+ p/mnd):

• Extra taal voor CMS € 3,• myRelate gebruiker € 2,• Bestanden (zoals PDF, Word)
toevoegen aan website € 1,-

• Uitgebreide statistieken met
Google Analytics € 2,-

• Extra taal voor webshop € 5,- • Extra webshop* € 39,• Betaalmethodes, incl. live
• Forum € 8,transactiebeheer:
• Koppelingen naar:
- MultiSafepay3 (iDEAL) € 8,- PayPal € 5,• Camerabewaking2 € 5,- p/st.

- (Dymo) Labelwriters € 4,- TNT MyPost € 4,- SnelStart4 € 15,-

* Exclusief eenmalige ontwerpkosten van de front-end (hetgeen uw bezoekers te zien krijgen). Zo kan
de website of webshop optimaal aansluiten op uw bedrijf, met een uniek beeldmerk. De kosten zijn
geheel afhankelijk van uw wensen. Vanaf € 199,- is een ontwerp al mogelijk.
1

Gratis tot een verbruik van 50 MB schijfruimte en 0,5 GB dataverkeer per maand. Daarboven gelden
extra maandelijkse kosten: € 0,50 per 50 MB schijfruimte en € 2,- p/GB dataverkeer.
2 Excl. eenmalige aanschafkosten: € 145,- per “night vision” camera.
3 Excl. eenmalige aansluitkosten: € 74,95 incl. BTW, zie: www.multisafepay.com.
4 Vraag naar de mogelijkheden.
myRelate is een handelsnaam van Relate.IT – www.relate.it – Demonstratie: demo.myrelate.nl

