
Zonder dure en complexe website ontwikkelingen maakt 
K8 Web Builder een online handelsplatform voor ieder 
bedrijf een winstgevende service 
zonder veel onderhoud. Door u te helpen de 
ervaringen van uw klant te verbeteren, wordt uw 
concurrentievoordeel versterkt. 
 

Set –up en onderhoud
•     Ontwerp wizards met thema´s en templates  
       om uw site te bouwen

•     WYSIWYG´ HTML editor om gemakkelijk          
       pagina´s aan te passen en/of toe te voegen

•     Content managment tools om te definiëren     
       wat online moet worden weergegeven
•     Web componenten om productcategorieën en         
       klantbeoordelingen te handhaven
•     Nieuws, beoordelingen en FAQ pagina 
       lay-outs direct beschikbaar

•     Met K8 gesynchroniseerde                              
       productcatalogus

•     Massa upload functie voor productfoto´s en  
       bijbehorende documenten

K8 Web Builder is een krachtige, geïntegreerde 
e-commerce functionaliteit. Het maakt het 
mogelijk om een volledig geïntegreerd online 
handelsplatform snel en effectief op te zetten. 

Met een intuïtief, uitgebreid content management 
systeem, is K8 Web Builder functioneel en 
extreem flexibel. Het biedt u volledig responsive 
platform, waarmee u één website ontwerpt die is 
geoptimaliseerd voor alle apparaten. Ongeacht of 
uw klant een smartphone, tablet of pc gebruikt, Web 
Builder zal de juiste weergave van uw content tonen 
voor dat apparaat - zo blijft uw klant betrokken bij uw 
content.  

Met behulp van real-time productinformatie, biedt 
K8 Web Builder complete faciliteiten voor uw 
klanten om te informeren en orders te plaatsen 
op basis van zelfbediening. Transacties worden 
automatisch teruggekoppeld in K8 om data en 
klantrecords te onderhouden – eenvoudig en 
ongecompliceerd, zonder vereiste herhalingen van 
data invoer.  

        •    Complete B2B/B2C handelsoplossing
        •    Volledige real-time integratie met K8 
        •    Gesynchroniseerde K8 product catalogus 
        •    Uitbreiding verkoopkanalen voor bestaande en nieuwe klanten
        •    Verhoog capaciteit met bestaande middelen
        •    Mobiele toepassing – smartphone toegankelijk
        •    Inter-filliaal mogelijkheden met gedeelde productcatalogus 
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Breng uw bedrijf online en verbeter 
uw klantbeleving
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faciliteiten voor uw klanten 
om te informeren en orders te 
plaatsen op basis 
van zelfbediening.  
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Klant in Focus 
William Wilson, onderdeel van 
Wolseley UK, is één van Schotlands 
grootste leveranciers van sanitair, 
verwarming en badkamer 
producten. Het bedrijf bedient 
lokale en regionale sanitair en 
verwarmingsaannemers, tot en 
met grote landelijke bedrijven, net 
als ook particuliere retail badkamer 
klanten.  

• Opgericht in 1900

• Meer dan 250 medewerkers in        
   dienst, verdeeld over 22 locaties

• Geïmplementeerde Web Builder       
   om een uitstekende multi-
   channel klantervaring te bieden  

Over Kerridge Commercial Systems (KCS)
Wij bieden specialistische software, service en support voor de levering van volledig geïntegreerde handels en business management oplossingen aan klanten met 
een handelsbedrijf, klein of groot – waar dan ook ter wereld. Bedreven met de handelssector voor meer dan 35 jaar, zijn onze technische experts leiders in handels 
en management technologieën. Onze innovatieve en flexibele aanpak verzekert een lange termijn samenwerking met onze klanten. 

Onze missie is simpel: het ontwerpen en leveren van een hoog presterend geïntegreerde ERP oplossing, die het onze klanten mogelijk maakt om effectiever in te 
kopen, een efficiënter voorraadbeheer te voeren, winstgevender te verkopen en een betere service te verlenen. 

Neem contact op met Kerridge Commercial Systems:
Stationspark 490 Sliedrecht        |       Tel: +31 (0)184 679406        |       K8info@kerridgecs.nl        |       www.kerridgecs.nl

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van publicatie. Kerridge Commercial Systems behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan producten, services of 
specificaties aan te brengen zonder enige aankondiging. De beschikbaarheid van Kerridge Commercial Systems producten en services kan variëren voor elke branch en van 
tijd tot tijd. Verdere informatie is beschikbaar op verzoek. ©2015 Kerridge Commercial Systems Limited. 

 //  Ons geïntegreerde 
online handelssysteem 
maakt het gemakkelijk 
en handig voor onze 
klanten om zaken met 
ons te doen. 
William Wilson

Faciliteiten en functies 
•     Gebruiker/klant verificatie

•     Online catalogus, drill-down via categorieën, zoekopdrachten, enz.

•     Orderplaatsing en klant orderverwerking lijsten

•     Quick Cart optie voor snelle orderplaatsing m.b.v. catalogus codes

•     Ondersteunt B2B en B2B handelsmodellen

•     Geïntegreerde creditcard betaalwijze 

•     Gekoppelde verkoopprijzen vanuit K8

•     Voorraad beschikbaarheid dynamisch verkregen – optioneel display

•     Order status tracking

•     Zelfbediening, account informatie – incl. kopie factuur, orders, etc

•     Cross-selling – (andere klanten kochten ook…)

•     Automatische e-mail notificaties met orderbevestiging 


