
          ICG eCommerce4.0 Prestashop 
                                                     
De ICG eCommerce4.0 module biedt een complete eCommerce (b2b/b2c en Stocks) oplossing 

voor backoffice: ICG Logistiek Management en FashionBase software.  
De module omvat een standaard installatie* in 10 stappen en integratie met de backoffice. Met de 

Prestashop eCommerce bieden we een aantal gespecificeerde functionaliteiten. In de backoffice beheert u 

de klanten de pre-sales en commissies van Agenten en Vendors welke via het b2b center kunnen worden 

ingevoerd. 
ICG eCommerce4.0 beschikt over Social media integratie met o.a. productpresentatie via YouTube. Ook 

kunt u voor verschillende type klanten geassocieerde items tonen in ICG eCommerce4.0.   
  
Prestashop is internationaal van opzet en biedt Online sales op basis van het klantenregister en nieuwe 

klanten die zich aanmelden. We bieden een backoffice oplossing die gebruik kan maken van meerdere 

warehouses en Store locations. De rapportage tools 

vanuit de backoffice zijn uitgebreid en ondersteunen 

MS-Excel en MS-Office. 
  
Ondersteunde  backoffice 
  
ICG eCommerce4.0 Prestashop wordt beheerd vanuit 

5 beschikbare groothandels/brandowner oplossingen, 

welke afhankelijk is van uw bedrijfsactiviteiten. 
  
1- ICG Logistiek Management single user en beheer 3 

retail stores.  
2- ICG Logistiek Management multi-user.                    

-   Mogelijkheid >3 retail stores. 
3- FashionBase DesignPack MKB. 
4- FashionBase StorePack MKB. 
5- FashionBase StorePack Advanced. 
  
Eigenschappen (aanpasbaar) 
 
Nieuwe items, meest bekeken, meest verkocht, 

aanbevolen items.   
Payment type Pay Pal standaard geïnstalleerd, 

betaling op rekening, div. klanten kortingen. 

Besteloverzicht altijd in beeld.  
 
1- Plug-in social Facebook. 
2- Met een klik is een item van de Fashion software 

zichtbaar op de Webshop. 
3- Is een klant geregistreerd in PrestaShop dan wordt deze autom. klant en komen de orders autom. in  

FashionBase software.  
4- Uw Stock wordt autom. geupdate. 
5- Real time stock information met onderverdeling voor kleuren en maten, brands, fixed items en sets, 

categorieën, sub-categorieen, familie, sectie, afdeling. 
 
  
Financieel 
  
Wordt volledig ondersteund in de backoffice met integratie orders en klantinformatie, incl. multi valuta, multi 
warehouse en multi company.  
  
Mogelijkheden van toepassing 
  
1- Webshop explotatie: 1-gebruiker met webshop exploitatie en beheer 3 retail stores.  
2- Groothandel: multi-user oplossing met eCommerce b2b/b2c.  
3- Retailorganisatie: multi-user oplossing met webshop exploitatie en beheer >3 retailstores. 



        
  
Techniek en service 
  
Online shop creation proces eCommerce3.0, services en CMS links. Ondersteunt elke browser. Visual Effects3.0, 

Social network, YouTube, Google Adds, tip een vriend (verlanglijstje met email). Webshop in diverse 

standaard designs leverbaar. ICG eCommerce4.0 wordt op dezelfde SQL database geinstalleerd als de 

backoffice. ICG Logistiek Management dient vooraf geimplementeerd. 
*Webconsultantcy voor begeleiding extra functionaliteiten. Snelle implementatie. 
  

Prijzen en aanbieding 
  
Webshop exploitatie (1 of 2) 1-user backoffice vanaf €3595,- excl. BTW.   
Groothandel en retailorganisatie multi-user met eCommerce b2b/b2c op aanvraag (2 of 3).  
Hosting in overleg, door ons of uw eigen provider. Configuratie en starting up ICG eCommerce4.0: €595,- 
Beschikbaar in 5 talen (standaard in NL of UK). 
  
Heeft u interesse bel s.v.p. voor een afspraak 023-5373350 of stuur uw gegevens via info@ITEdata.nl. 

Met vriendelijke groeten,                                                                                                            

Frank Ruigrok  m 06-55305748                                           

ITE data automatisering  

Velserbroek en Laren NH.  

www.ITEdata.nl 

mailto:info@ITEdata.nl
file:///E:/Website-ITEdata23/Webshopmap23/www.ITEdata.nl

