Prepri
Web-to-print med dynamiska mallar

Prepri är ett webbaserat system för tryckerier
som vill ge sina kunder ett enkelt, modernt och
tillgängligt sätt att beställa trycksaker och lagerhållna artiklar. Tryckeriet får full kontroll över
produkter, priser och order. Dessutom sparas
tid eftersom kunderna själva kan skapa original,
granska korrektur och ta reda på tryckkostnader.
Prisberäkning
I Prepri finns möjlighet att ange priser på flera
sätt. Genom att ange pris på papper och tryck
och sedan ange vilka pappersalternativ och
tryckalternativ en produkt ska ha, kan man ge
kunden exakta och välgrundade priser. Ändrade
pappers- och tryckkostnader kan enkelt justeras
med direkt genomslag för alla produkter som
använder denna prissättningsmetod. Dessutom
kan man ge produkter lämpliga tillval med pris
både per order och per enhet.
Det går naturligtvis också att ange fasta priser,
både med valfritt beställningsantal och i
kombination med fasta volymer.
Dynamiska mallar
Prepri har stöd för dynamiska mallar som
kunder kan använda för att producera tryckoriginal för sina beställningar. Det kan vara
enkla mallar för visitkort eller mer avancerade
mallar för t.ex. produktblad eller broschyrer.
Man kan skapa mallar direkt i Prepri, men
Powerinit kan också hjälpa till att programmera
mallar vilket ger betydligt större möjlighet att
påverka både inmatningsgränssnitt och resultat.
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Kundnytta
Prepri är tillgängligt 24 timmar per dygn, både
för kunder och tryckeri. Då kunderna själva kan
gå in i systemet, kan de ta fram
prisuppgifter och lägga order när det passar
dem. Detta sparar tid för tryckeriet samtidigt
som kunden får direkt respons.
Gränssnitt, produktutbud och priser kan
anpassas till kunden. Behörigheter kan styra vem
som får beställa vad. Dessutom kan kunden själv
få möjlighet att hantera användare, beställningsbara filer, orderhistorik och statistik.
Orderhantering
Det finns en inbyggd orderhantering i Prepri.
Alla mottagna order bekräftas till kunden via
e-post och de kan själva kontrollera orderstatus
efter inloggning. Tryckeriet kan enkelt bekräfta,
redigera eller annullera order. Arbetsorder kan
skrivas ut direkt från systemet och produktionsfiler finns enkelt tillgängliga. Vid leverans skapas
både fakturaunderlag och följesedel.
För lagerhållna produkter kontrolleras, innan
ordern godtas, att det finns tillräckligt antal i
lager. Lagersaldo räknas automatisk ned vid
leverans och om beställningspunkten passeras
skickas ett meddelande om det till tryckeriet.

