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BitShop professional e-commerce  en ChainWise  

IT Supply bieden samen een veelomvattend pakket 

dat specifiek is afgestemd op de ICT branche.  

Eén complete oplossing voor de integratie van een 

professionele webshop met uw backoffice. 

U beschikt over een solide CRM-pakket met 

uitgebreide ERP-functionaliteiten. Uren, activiteiten, 

inkoop, voorraad en klanthistorie: alle gegevens zijn 

op ieder moment up-to-date beschikbaar.  

Wij maken de complete bedrijfsvoering transparant 

en inzichtelijk en kunnen koppelen met uw eigen 

financiële systeem. 

Door een koppeling te maken met bijvoorbeeld 

Onetrail.net heeft u 24/7 online inzicht in het 

productenaanbod (actuele prijzen & beschikbaarheid) 

van de aangesloten ICT distributeurs. Kennis die u de 

mogelijkheid biedt de interne kosten te verlagen 

en de omzet te verhogen. Wie wil zo niet de 

concurrentie voortdurend een stap voor blijven…

Met smeerolie voor de ICT branche



‘DataByte is leading in de verkoop van 
computerapparatuur en -systemen, zowel online 
als via onze fysieke winkel in Steenbergen. 
Met BitShop halen wij optimaal profijt uit de 
e-commerce omgeving: met name inkoop en 
onderhoud zijn efficiënt geïntegreerd in ons totale 
bedrijfsproces.’

Ton Moerkens
Algemeen directeur  
Databyte

‘Met ChainWise bespaar ik kostbare tijd en 
vergroot ik mijn winst. On demand beschik 
ik over omzet, marges en uitgebreide 
managementrapportages. Direct inzicht in 
offertes, voorraden, prijzen, uitstaande en lopende 
bestellingen biedt mogelijkheid tot zeer alert 
reageren.’ 

Iwan R. Piroe
CEO 
ipXchange BV

Kenmerken oplossing

•  Geïntegreerde totaaloplossing - webshop - procesoptimalisatie backoffice - datafeed

•  Volledig webbased

•  Insteek kan zijn verbetering e-commerce

•  Insteek kan zijn optimalisatie processen (= backoffice)

•  Voor zowel procesoptimalisatie als e-commerce veel aanvullende modules en koppelingen 

mogelijk zoals ITSM of datafeed  van een groot aantal producten via bijvoorbeeld Onetrail.net

•  Koppeling met financieel pakket mogelijk

•  Volledig e-marketing voorbereid 

•  Gedeeltelijke aanschaf mogelijk

•  Doorgroei/uitbreiding, u bepaalt

Met smeerolie voor de ICT branche
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•  Content Management Systeem om pagina’s zoals tekstpagina’s, 

gastenboek, nieuwsitems, kalender etc. te bewerken

•  Google Meta- en Keyword content is aan te geven per product, 

categorie, subcategorie en collectie

•  Categorieën en subcategorieën van producten zijn flexibel in te regelen

•  Producten kunnen aan meerdere categorieën gekoppeld worden

•  Ondersteuning voor productvarianten onder hetzelfde product  

(maten en kleuren)

•  Ondersteuning voor voorraad per variant

•  Ondersteuning voor pakketten en bundels: speciale prijs voor bij elkaar 

horende producten 

•  Rapportage van verkopen per periode / artikelgroep

•  Import en Export  van prijslijsten in xml en Excel

•  Reseller kortingen met prijsstaffels

•  Instelbaar dat bij bedragen boven xx euro de verzendkosten niet worden 

berekend

•  Meerdere verzendmethodes dynamisch in te stellen  

(standaard, express, rembours enz.)

•  Verzendkosten kunnen op meerdere criteria uitgebreid worden 

ingesteld, zoals gewicht, totaal van verkoopwaarde, postcode en regio, 

percentages of fixed price, grensbedragen etc.

•  Afzonderlijke factuur-  en verzendadressen in te stellen

•  Eenvoudig te koppelen met betaalservers zoals Ogone 

(creditcards, Ideal, PayPal etc.)

•  Klantenregistratie en -inlogsysteem: bepaal zelf welke rechten en rollen 

uw klanten hebben

•  Na opnieuw inloggen is de winkelwagen nog actief

•  Bestelgeschiedenis van klanten is op te roepen

•  Opnieuw bestellen van dezelfde order is mogelijk 

•  Berichtenservice aan klant per e-mail: orderbevestiging en 

statuswijzigingen van de bestelling

•  Robuuste SQL database server

•  Standaard upgrading bij nieuwe releases

•  Voorzien van professionele helpdesk ondersteuning en service

•  Voorzien van solide back up en beveiliging

•  Gebaseerd op uiterst betrouwbare Windows technologie

BitShop professional e-commerce software verzekert uw webshop van 

ongelimiteerde online groei & commercieel succes. Geen enkel systeem 

is in de basis zo uitgebreid en biedt daar bovenop zoveel mogelijkheden. 

Want BitShop kan naar wens worden uitgebreid met een keur aan 

specialistische  webshop modules. Bovendien kan maatwerk worden 

geboden door onze eigen programmeurs en bent u verzekerd van 

professionele ondersteuning en service.

BitShop is een product  van BitWise smart web solutions

BitWise

Demmersweg 38

7556 BN Hengelo

info@bitwise.nl

www.bitwise.nl    www.bitshop.nl

Wij informeren u graag 

over het volledige traject.

074 245 52 90

CRM biedt uitgebreid relatiebeheer. Naast de standaard klantenkaart 

met inzicht in relatiegegevens, historie, opvolgingstaken en notities is 

het eenvoudig inzichtelijk welke producten en diensten zijn geleverd 

(klanthistorie). Daarnaast ondersteuning voor gerichte acquisitie acties en 

het samenstellen / calculeren van zowel standaard als maatwerk offertes.

 Productmanagement bevat informatie over de producten via een directe 

koppeling met Onetrail.net en/of de webshop. Altijd inzicht in de laatste 

prijzen en voorraden bij distributeurs. Dropshipment of gerichte inkoop.  

In één oogopslag inzicht in de document- en financiële stromen.

 Facturatie is standaard. Leveren en factureren, vooruit- of nalevering, 

deelfacturen en het samenstellen van de factuurdocumenten. Koppeling 

met het financieel systeem (oa. Twinfield, Exact, AccountView, King 

en Snelstart). Het samenspel met MS-Office is uniek: snel een Word-

document genereren of overzichten maken met Excel. Met de optionele 

Outlookknop worden waardevolle e-mails gemakkelijk opgeslagen en 

toegankelijk.

 Managementinformatie over omzet, offertes en verkoop, klanten en 

rendementen evenals uren- en verlofadministratie.

ChainWise Procesoptimalisatie software is ontworpen en ontwikkeld 

om administraties te ondersteunen. Door het maximaliseren van de 

automatisering en minimaliseren van handmatige handelingen. Met de 

krachtige, slimme en modulair ontwikkelde software van ChainWise heeft 

u uw bedrijfsprocessen en projecten van A tot Z onder controle. Kies voor 

maximale efficiëntie, het minimaliseren van de kosten en maximaliseren 

van de inkomsten. Kies voor ChainWise.

ChainWise is een zusteronderneming van BitWise smart web solutions

ChainWise

Demmersweg 40

7556 BN Hengelo

info@chainwise.nl

www.chainwise.nl

Wij informeren u graag  

over het volledige traject.

074 249 04 30

IT Supply


