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Integrer din webshop med dit ERP-system
75 punkter du skal tage stilling til, inden du begynder

 

Tjekliste
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Hvad skal du huske, når du integrerer din 
webshop med dit ERP-system?

E-handel er afgørende for konkurrenceevnen på både BtB- og BtC-markedet
Mange virksomheder ser E-handel via webshop, som én af de vigtigste faktorer for at kunne skabe en positiv 
udvikling af deres forretning. 

Webshoppen gør det muligt at sælge varerne bredere, og i nogle tilfælde også billigere til kunderne, som er  
blevet langt mere digitale, og derfor forventer at kunne bestille varerne selv, præcis når det passer dem. 

Samtidig øger salget via digitale kanaler konkurrencen, fordi også de udenlandske leverandører blot er  
ét klik væk. 

Det stiller store krav til virksomhedens webshop. 

Forskellen på en professionel og uprofessionel webshop
En velfungerende og professionel webshop giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel, og kan være med 
til at skabe gode resultater. Modsat kan en webshop med forkerte priser, manglende lagerbeholdning og foræl-
dede produktbeskrivelser være med til at skabe et dårligt image for virksomheden, med faldende salg til følge. 

Ved at integrere webshoppen med virksomhedens ERP-system, får du en webshop, som er opdateret og inde-
holder de rigtige informationer og priser. Faktorer som er vigtige for at webshoppen fremstår professionel.  

Når du integrerer en webshop med dit ERP-system, er der en lang række faktorer, funktioner og arbejds-
gange, du skal overveje. 

Vi har derfor opstillet en tjekliste bestående af 75 punkter, som kræver en konkret stillingtagen, når integratio-
nen mellem webshop og ERP-systemet skal implementeres. 

Vores tjekliste tager dig bl.a. igennem: Kunder, varer, produktvisninger, 
priser, lagerbeholdning, check-out, betaling, fakturering og self-service. 

På den måde kommer du igennem alle de vigtige overvejelser og sikrer dig, 
at du ikke glemmer vigtige aspekter, som du fortryder, at du ikke tog stilling 
til, når du står med den færdige webshopintegration. 
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1. Generelt 
  a. Business to Consumer/Business to Business
  b.  Flere lande
  c.  Flere valutaer 
  d.  Flere sprog
  e.  Krav til CMS-system
  f. 	 Krav	til	grafik

2. Kunder 
  a.  Hvor oprettes kunderne?
   i.  Skal de kreditvurderes?

  b.  Hvor oprettes/vedligeholdes login?
   i.  Flere login til samme kunde?

  c.   Skal kunden selv kunne oprette og vedligeholde  
 login?

  d.  Funktionalitet til glemt password

  e. 	Kan	en	kunde	have	flere	leveringsadresser?

3. Varer
  a.  Hvor oprettes varerne?

  b.  Arbejdes der med variantstrukturer, og hvordan  
 er sammenhængen mellem strukturer i ERP og  
 den ønskede struktur på shoppen?

  c.  Hvordan synkroniseres varerne til ERP?

  d.  Hvilke informationer tildeles i ERP og hvilke  
 informationer tildeles i shoppen?

  e.  Tildeling af kategorier og andre grupperinger

  f.  Hvor tilknyttes billeder? 
   i. Hvor gemmes billederne? 
   ii. Hvor mange billedstørrelser arbejdes 
        der med?

  g.  Er der nogen form for berigelse af varedata 
   direkte fra leverandør?

  h.  Udvidede varebeskrivelser (eks. sprogstyring)
   i. Relaterede produkter/mersalg

  j.  Hvordan gøres varer synlige hvis man arbejder  
 med sæsonstart (eks. med datostyring)?

4. Produktvisning
  a.  Kategorier
   i. Hvor mange grupperinger og undergrupperinger  

     skal vises?

  b.  Listeform eller blokform

  c.  Bestillingslister
   i. Skal alle kunder kunne se alle varer?
   ii. Genbestilling 
   iii. Ved udvalgt sortiment
   iv. Kampagner / Varer i fokus

  d.  Hvilke informationer skal vises, når man kigger på  
 ”varekortet” på shoppen? 

   i. Tekniske informationer
   ii. Billeder
   iii. Produktblade
   iv. Ikoner/symboler

  e.  Sælges produktet kun i pakker af en fast størrelse?

5. Priser
  a.  Er prisstruktur på shoppen og i ERP-systemet ens?

  b.  Hvor vises priserne (lister-varekort)?

  c.  Arbejdes der både med pris og rabat? I bekræftende  
 fald hvordan skal dette vises?

  d.  Arbejdes der med mængdeafhængige priser?

  e.  Arbejdes der med datostyrede priser, og hvilken   
 dato skal da gælde?

6. Beholdning
  a.  Skal lagerbeholdning visning på shoppen?
   i. Skal den vises som antal eller som indikation?
   ii. Hvordan håndteres bestillingsvarer?

  b.  Hvordan skal det kontrolleres, om varen er  
	 disponibel	(hvis	flere	kunder	har	den	samme	vare	i						
 kurven)?

  c.  Visning af varer, som er på vej (kommer snart)

  d.  Erstatningsvare ved manglende beholdning
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7. Læg i kurv
  a.  Krav til disponibel kontrol

  b.  Ordrer i bestemt kvantum

8. Check-out
  a.  I hvilket omfang kan kurven vedligeholdes?

  b.  Skal fragtform kunne vælges, og hvilken   
	 effekt	vil	det	have	på	prisen?

 

9. Betaling
  a.  Skal man kunne betale med kort?
   i. Hvilke kort skal understøttes? 
   ii. MobilePay/Paypal

  b.  Skal man kunne købe på faktura?

  c.  Skal man kunne købe med forudbetaling?

10. Ordren i ERP
  a.  Hvordan synkroniseres ordren med  

 ERP-systemet?

  b.  Hvilken form for godkendelse/behandling af  
 ordren er der i ERP-systemet?

   i. Kredit kontrol
   ii. Disponeringskontrol
   iii. Ordrebekræftelse
   iv. Købsordreoprettelse for bestillingsvarer
   v. Kontrol af forudbetaling
   vi. Ordregebyrer
   vii. Fragtgebyr

11. Selfservice
  a.  Eksisterende ordre

  b.  Tidligere ordrer

  c.  Skal man kunne lægge returordre?

12. Lager 
  a.  Har shoppen ”egen varebeholdning”?

  b.  Pluk af web-ordre i forhold til andre ordrer

  c.  Skal følgesedlen pakkes med varen?

  d.  Skal fakturaen pakkes med varen?

  e.  Skal man kunne håndtere restordre ved 
   manglende beholdning?

13. Fakturering
  a.  Hvornår faktureres der?

  b.		Hvordan	afleveres	faktura	til	kunden?

  c.  Korrekt momshåndtering i forhold til DK/EU/
   Øvrige lande?

BEMÆRK: Ovenstående liste er ikke komplet. Der kan være flere 

og andre overvejelser, du skal tage højde for i dit projekt. 

Har du brug for sparring og vejledning, så ring eller skriv til os 
Det koster ikke noget at spørge! Ring til os på tlf. 53 53 20 20. Eller skriv på 
kontakt@vektus.dk. Så tager vi en snak om dine muligheder.


