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Dynamicweb All-In-One Business Platform
Med Dynamicweb har du ikke behov for 3 eller 4 forskellige systemer til håndteringen af din hjemmeside,
webshop, sociale medier og nyhedsbreve. Dynamicweb indeholder Content Management, Ecommerce, Marketingog Integrationsværktøjer i én platform og sparer dig både tid og penge. Men vigtigst af alt; alle dine data er samlet
på den samme platform, klar til at levere personaliserede budskaber som øger konverteringsraten.

Dynamicweb leveres som en All-In-One Business Platform til store og mellemstore virksomheder med alle
tilgængelige funktionaliteter, samt evnen til at skalere og professionelle Service Levels. For mindre selskaber er
Web og Ecommerce udgaverne tilgængelig med visse begrænsninger vedrørende skalerbarhed og funktionalitet.
Denne feature liste beskriver de tilgængelige funktioner i platformen.
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Content Management
Dynamicweb indeholder en effektiv web content management platform. Den er brugervenlig og designet til at
håndtere alt dit indhold samt publicering til flere sites, mobile sites, personalisering og indholdsredigering.
Web & Ecommerce

All-In-One

“Word lignende” redigering af indhold direkte i browseren

X

X

Redigering af indhold direkte på websitet (inline editering)

X

X

Definér og publicér brugerspecifikt indhold ved brug af item typer

X

X

Kladdeversion, direkte publicering og planlagt publicering

X

X

Add on

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Understøtter responsivt design

X

X

Indholdstilpasning til mobil og tablets

X

Preview i forskellige skærmopløsninger

X

Content Authoring

Flere websites fra én løsning

Mobil

Tilbyd mobil og tablet specifikke versioner af dit website

Flere Websites & Sprog

X

Web & Ecommerce

All-In-One
X

Ubegrænset antal sprogversioner af websites
Håndter flere websites fra samme løsning

Add on

Lad websites kopiere struktur og indhold fra master site

Add on

Optimér performance med Content Delivery Network (CDN)

X

X
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Versionsstyring & Workflow

Web & Ecommerce

All-In-One

Ubegrænset antal versioner

X

Gense sitet på et bestemt tidspunkt

X

Genskab tidligere versioner

X

Sammenlign versioner

X

Opbyg flere arbejdsprocesser med workflows

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Upload filer eller hele foldere

X

X

Skalér billeder efter upload

X

X

Browser baseret billedredigering

X

X

Automatisk thumbnail skalering

X

X

Tildel dine filer “Meta data”

X

X

Publicering af fil og billedgallerier

X

X

’Drag and drop’ funktion til filer og billeder

x

x

Web & Ecommerce

All-In-One

Opret billedgallerier

X

X

Print enhver side som PDF

X

X

Publicer PDF filer i gallerier som ”bladre PDF”

X

X

Publicer filer og foldere

X

X

Opret nyheder, kalenderbegivenheder, FAQ, kort, afstemninger m.m.

X

X

Medier & Filer

Specialiseret Indholdspublicering

Lav et forum på dit website
Opret webformularer til brugerinteraktion

X
Add on

X
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Web & Ecommerce

All-In-One

Ubegrænsede brugere og brugergrupper

X

X

Administrér rettigheder til websites og indholdsredigering

X

X

Log ind på vegne af en anden kundeprofil

X

Brugere & Rettigheder

Beskyt indhold med kodeord for begrænset adgang

Add on

X

Personalisér indhold med kodeord for begrænset adgang

Add on

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Indbygget rapportering

X

X

Statistikker på website, sider, trafik mm.

X

X

Integrér med analysesoftware såsom Google analytics

X

X

Rapportering
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Ecommerce
Dynamicweb giver dig fordelene af Content Management og Ecommerce i én platform, som både understøtter
B2C og B2B implementering. Dynamicwebs fleksible arkitektur muliggør håndteringen af flere shops med
individuel branding, og understøtter internationale e-handel med lokal valuta, momsregler og leveringsmetoder.
Indeholder sofistikerede søgegenskaber såsom filtrering og værktøjer til opsalg og krydssalg for at forbedre
brugeroplevelsen og øge salget.

Web & Ecommerce

All-In-One

Best practice standard for produktegenskaber

X

X

Mulighed for at definere yderligere produktegenskaber

X

X

Definér produktegenskaber i forhold til produkttyper

X

X

Udvid ERP data med uddybende information

X

X

Understøtter ”Bill of Materials” (styklister) og konfigurérbare produkter

X

X

Multi-lagerstyring

X

X

Brand management

X

X

Manuel og dynamisk håndtering af relaterede produkter

X

X

Ubegrænsede variantdimensioner

X

X

Dynamiske grupper baseret på søgning sat op på produktegenskaber

X

X

Publicér kundespecifikke PDF kataloger

X

X

Tilbyd ”Tilbage på lager” notifikationer

X

Håndtering af Produktinformation

Individuelle publiceringsperioder for produkter

Kundespecifikke sortimenter

X

Definér sortimenter for anonyme kundegrupper

X

Nedarv produktdata og attributter

X
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Web & Ecommerce

All-In-One

Konfigurerbare check ud forløb

X

X

17 indbyggede betalingsgateways (se Integration for detaljer)

X

X

One-page check ud forløb

X

X

Beregning af fragt på baggrund af volumen og vægt

X

X

Beregning af betalingsgebyr

X

X

Momsberegning – herunder integration til beregning af amerikansk skat

X

X

Indkøbskurve

Gem kreditkortoplysninger

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Søgning med Lucene indeks

X

X

Fri ”type ahead” tekstsøgning

X

X

Fonetisk søgning

X

X

Specificer søgeresultater med facetter og filtre

X

X

Variér facetter i forhold til produkttyper og grupper

X

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Håndtering af priser i flere valutaer

X

X

Support af internationale momsregler og skatter

X

X

Søgning, Filtre & Facetter

Prisstyring

Kunde- og brugerspecifikke priser

X

Prisstyring – varierer på 5 dimensioner
Avanceret prisstyring – varierer på 12 dimensioner

X

Håndtering af landespecifikke momsregler på produkter

X

Direkte prisberegning via integration framework
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Web & Ecommerce

All-In-One

Brugervenlige og brugerdefinerede URL’er

X

X

Priser, produkter og produktvurderinger leveret til Google søgning

X

X

Produkter inkluderet i sitemap.xml

X

X

Fuld meta data og canonical support

X

X

Håndtér 301 redirects og duplikeret indhold

X

X

Google Merchant Center feed for integration til Google Shopping mm.

v

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Indbygget automatiseret kryds- og opsalg

X

X

12 indbyggede rabatfunktioner – fx mængde, fri levering, bundling mm.

X

X

Rabatter (personlige eller generelle)

X

X

Fleksible rabatsystemer – fastsæt egne rabat koncepter

X

X

Tidsbegrænsede rabatter og priser

X

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Op til 4 sprog

X

Understøtter lokal valuta

X

X

Tilbyd landespecifikke forsendelses og betalingsmuligheder

X

X

Differentierede momsregler ift. lande

X

X

Lande og regionsbaseret gebyrberegning

X

X

Op til 4 lande

Ubegrænset

Søgemaskineoptimering

Rabatter

Global Ecommerce & Multi-shop
Administreret shop setup med flere sprog

Landespecifikke leveringsløsninger
Flere shops i samme løsning

Version specifik
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Web & Ecommerce

All-In-One

X

X

Ønskesedler og favoritlister

X

X

Understøt B2B salg og lad sælgere placere ordrer på vegne af kunder

X

X

Track and trace link ordrehåndtering

X

X

Ordrer & Kundecenter
Ordrehistorik og genbestilling
Fuld ordrehistorik med alle brugere (forskellige bruger ID)

Håndtering af returneringsflow (RMA)

X

Afgiv ”Quotes” med mulighed for manuel tilpasning inden ordre afgives
Opret gentagende (recurring) ordrer

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Maks antal produkter (per server)

Op til 1.000

+ 1.000.000

Maks antal produkter per kategori (per server)

Op til 1.000

+ 50.000

Maks antal Ecommerce kategorier (per server)

Op til 1.000

+ 10.000

X

X

Skalering*

Cache model for optimeret performance
Network Load Balancing

Add on

*Skalering afhænger af server setup for den enkelte løsning

Kundeklub – Loyalty points

Web & Ecommerce

All-In-One

Giv kunderne bonus loyalty points når de handler i din webshop

X

Opret sortimenter af varer som kun kan købes med loyalty points

X

Vis kunde saldo og administrér loyalty points igennem Dynamicweb

X

Brug gavekort ved køb af produkter

X
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Product Information Management (PIM)
Med Dynamicweb PIM reducerer du antallet af applikationer, integrationer og systemer. Det er hurtigt og billigt at
implementere og vedligeholde, og kommer både med frontend og backend tilgang.
Berigelse

Web & Ecommerce

All-In-One

Konfigurérbar og intuitive visning af produkthåndtering og berigelse

X

“Single-source” til nedarving af data på tværs af varianter og sprog

X

Produktgruppering til bedre overblik og nemmere håndtering

X

Importér og eksportér produktdata i Excel format

X

Validering

Web & Ecommerce

All-In-One

Fuld produktsøgning på tværs af struktur og sprog

X

Dynamiske dashboards med grafisk visning af nøgledata og produkter

X

Automatiske email funktioner baserede på individuelle søgekriterier

X

Live frontend visning i egen ecommerce

X

Distribution

Web & Ecommerce

All-In-One

Gør brug af de integrerede CMS og Marketing funktioner

X

Standard integration til 3. parts systemer og løsninger

X

Eksportér produktdata (billeder og tekst) til InDesign m.fl.

X

Integrations-API til produktindhold og digitale assets

X

Frontend og selvbetjening

Web & Ecommerce

All-In-One

Selvbetjening til partnere med adgang til asset download

X

Download og konverter assets i relevante formater (inkl. ICC data)

X

Eksportér produktdata til katalogsystemer, Adobe InDesign, Excel osv.

X

Autogenererede PDF datadokumenter baseret på udvalgte produkter

X
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Marketing
Skab mere trafik, generer leads, lav kampagner og forøg konverteringsraten via Dynamicwebs indbyggede
marketingplatform.
Web & Ecommerce

All-In-One

Sidebaseret emails med mulighed for at genbruge indhold og produkter

X

X

Personaliserede emails

X

X

Anvend dynamiske modtagersegmenter frem for lister

X

X

Split test to versioner af din email

X

X

Udvidet rapportering og analyser af links og brugerinteraktion

X

X

Send via mailleverandører som SendGrid og minimér spam trapping

X

X

Email Marketing & Kampagner

Planlæg automatisk udsendelse af emails (dato og tidspunkt)
Gensend emails til ‘unresponsive recipients’

Lav abandoned shopping cart kampagner

X

Send SMS beskeder til kunder og brugergrupper

Web & Ecommerce

All-In-One

Fuld kontrol af meta data på all sider, produkter og andet indhold

X

X

Indbygget SEO optimering

X

X

Kontroller URL’er og overskriv navne I URL

X

X

301 redirect enhver URL til ny adresse

X

X

Håndtér 301 redirects og duplikeret indhold

X

X

Søgemaskineoptimering
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Split Test

Web & Ecommerce

All-In-One

Test forskellige versioner af dit indhold og design

X

Øg konverteringsraten ved at teste forskellige call to actions

X

Test på 10 forskellige konverteringsmål

X

Sammenlign konverteringer fra originalen og varianten

X

Vælg vinderen på baggrund af statistisk signifikans eller manuelt

X

Publicer til Sociale Medier

Web & Ecommerce

All-In-One

Publicer beskeder til Facebook og Twitter direkte fra din indholdskilde

X

Integrer med flere konti på hvert medie

X

Publicer nyt indhold til sociale medier med bare ét klik

X

Mål indkommende trafik fra posts og tweets

X

Lead Generering

Web & Ecommerce

All-In-One

Vurder de besøgende på baggrund af deres engagement på sitet

X

Få virksomhedsnavne (hvor det er muligt) på anonyme besøgende

X

Se komplet besøgshistorik såsom besøgte sider, filer, downloades m.m.

X

Få email notifikationer når udvalgte virksomheder besøger dit site

X

Send lead information via email til relevante modtagere

X

Se ecommerce oplysninger på leads om indkøb m.m.

Product Recommendation

Web & Ecommerce

All-In-One

Automatisk opbygning af datamodel på baggrund af besøgsdata

Add on

Generering af model for relaterede varer og kundeadfærd

Add on

Visning af relevante varer i forhold til den enkelte besøgende

Add on
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Personalisering
Giv en exceptionel brugeroplevelse ved at anvende avanceret personalisering, for at kunne levere det mest
relevante indhold eller produkter.
Profilering & Segmentering

Web & Ecommerce

All-In-One

Definér målgrupper på baggrund af adfærd på sitet

X

Brug 12 variabler til definition af målgrupper

X

Giv point baseret på adfærd på sitet

X

Personalisering
Personalisér email kampagner
Variér indhold ift. den identificerede målgruppe
Sortér produkter ift. målgrupper
Vis eller skjul indhold for specifikke målgrupper
Skift layout eller design ift. målgruppe

Web & Ecommerce

All-In-One

X

X
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Integration Framework
En konsistent online oplevelse, på tværs af forskellige kanaler og enheder, kræver dataintegration. Dynamicweb
tilbyder en række integrationsmuligheder.
Integration Framework

Web & Ecommerce

All-In-One

Web & Ecommerce

All-In-One

Prædefinerede integrationsformater (grupper, produkter, brugere osv.)
Automatisk og foruddefineret felt mapning
Nem opsætning af integrationsopgaver
Synkronisér statisk data såsom produktinformation
Liveintegration af dynamisk data såsom priser og lagerbeholdning
Windows service til overførsel af data fra ekstern system
Modificerbare dataformater
Integrér med ethvert datadrevet system
Eksempler på integration med udvalgte ERP systemer
Eksempler på integration med PIM systemer
Forberedt til marketing integration med CRM
Integration med Active Directory

Dataintegration

X

Integrér enhver form for data
Importér / eksportér data i forskellige formater (XML, CSV, databaser)

X

X

Planlægning og gentagne integrationsjobs

X

X

Konfigurering af integrationsjobs

X

X

Rapportering og email notifikationer

X

X
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Web & Ecommerce

All-In-One

Modtag eksterne RSS feeds

X

X

Publicér enhver datatabel på websitet

X

X

Publicér data via ”syndication feeds”

v

X

Andre Integrationspunkter

Webservice til synkronisering af brugere

Specifikke Ecommerce Integrationer
17 indbyggede eksterne betalingsgateways (kan udbygges)
•
AuthorizeNet
•
AuthorizeNetAIM
•
BBS
•
Beanstream
•
Buckaroo
•
ChargeLogic
•
CyberSource
•
DIBS
•
DocData
•
ePay
•
Fakturabetaling: Klarna, PayByBill og Handelsbanken (DIBS)
•
GarantiBankOOS
•
Klarna Checkout
•
Klarna Faktura og afbetaling
•
Ogone
•
PayPal Express
•
Quickpay - gebyr pr. transaktion kan forekomme
se www.quickpay.dk/pricing

X

Web & Ecommerce

All-In-One

X

5 indbyggede fragtudbydere (kan udbygges)
•
GLS
•
Packsoft (Post Danmark, Posten.se m.m.)
•
UPS
•
USPS
•
Unifaun (med udleveringssteder)
Avalara momsbergner til US Sales Tax

X

X

Adresse valideringsservice (kun i Danmark)

X

X
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Udviklingsplatform
Dynamicweb tilbyder en fuld fleksibel og konfigurerbar platform, som nemt kan modificeres og udbygges til at
understøtte dine forretningsprocesser. Den er bygget på .NET teknologi og kan udbygges ved brug af Visual Studio
for maksimal udviklerproduktivitet.
Web & Ecommerce

All-In-One

Template baseret med komplet designfrihed

X

X

Hurtig implementering vha. simpel markup

X

X

Fuld fleksibilitet af indhold og sidestruktur

X

X

Vælg mellem HTML, Razor eller XSLT skabeloner

X

X

Support til ethvert HTML, HTML4, XHTML or HTML5 format

X

X

Web & Ecommerce

All-In-One

Modificér og udvid funktionalitet via extensibility framework

v

X

Abonnér på notifikationer, lav dine egne providers og extenders

v

X

Opret brugerdefinerede moduler

v

X

Hundredevis af kodeskabeloner til Visual Studio (2010, 2012 og 2013)

v

X

Importer og eksporter item-indhold fra dataintegrationsmodulet

v

X

Design

Udvikling

Nem installation og opdatering via pakker (NuGet og Myget)

x

Deployment tool (sikre overførsler fra udvikling til staging til
produktion)

x

Web & Ecommerce

All-In-One

.NET 4.6 (ASP.NET)

X

X

IIS 7+ på Windows 2008+

X

X

SQL-server 2008+

X

X

Multi browser support (Chrome, Firefox, Safari og IE)

X

X

Klar til Microsoft .NET CORE

x

x

Teknologi

