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TexoWebshop
Texodata ontzorgd en ondersteund bedrijfskleding dealers met de online presentatie en verkoop van
bedrijfskleding. We bedienen de bedrijfskledingdealers met de volgende oplossingen:
•
•
•
•

TexoContent™ een online catalogus met offerte aanvraag systeem
TexoWebshop™ een volwaardige webshop op Magento basis
TexoXML™ een XML datakoppeling voor dealers die al voorzien zijn van een webshop
TexoOffice™ ERP, een online ERP waarmee dealers hun gehele order traject kunnen
managen van offerte tot
factuur.

"JE BENT ACTIEF IN DE
BEDRIJFSKLEDING
BRANCHE EN JE WIL EEN
PROFESSIONELE
WEBSHOP?"
Dan is TexoWebshop de beste keuze voor jou. Deze TexoData
webshop is volledig gebaseerd op de techniek van marktleider
'Magento'. Jouw website wordt daarom door Google uitstekend
geïndexeerd.

Wat is TexoWebshop?
TexoWebshop™ is een webshop/website die is gebaseerd op de technologie van Magento. Wij zijn
erin geslaagd om een specifieke versie van een Magento distributie te maken die volledig voldoet
aan de eisen die gesteld worden binnen de bedrijfskledingbranche.
Wij hebben voor de ontwikkeling van TexoWebshop voor het Magento platform gekozen, vanwege
de enorme flexibiliteit die deze technologie te bieden heeft. Door deze flexibiliteit ben jij als dealer
vrij om jouw creativiteit volledig tot uiting te brengen. Magento is veel meer dan een webshop
alleen, het biedt een zeer uitgebreid content management systeem zodat jij als ondernemer er hele
websites mee kunt maken.
De Promotional Webshop is via webservice-API volledig gekoppeld aan ons orderverwerkingssysteem
TexoOffice ERP. Met één muisklik in de shop worden de offerte en de order vanuit de shop volledig
geautomatiseerd ingevoerd als offerte/order in TexoOffice ERP. Bij een order van een onbewerkt
product worden automatisch de pakbon en de daarbij behorende factuur gegenereerd. Het grote
voordeel hiervan is dat basisgegevens slechts op één locatie beheerd hoeven te worden, aangezien
ook invoer van klanten en shopartikelen via de koppeling ingevoerd worden.
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Wij hebben voor de ontwikkeling van TexoWebshop gekozen voor het Magento platform, vanwege
de enorme flexibiliteit die deze technologie te bieden heeft. Door deze flexibiliteit ben jij als
distributeur vrij om jouw creativiteit volledig tot uiting te brengen. Magento is veel meer dan een
webshop alleen, het biedt een zeer uitgebreid content management systeem zodat jij als
ondernemer er hele websites mee kunt maken.

Waarom Magento?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wereldwijd draait één op de drie webshops op Magento
Het populairste CMS-systeem voor webshops
100% flexibiliteit qua functies en design
Ondersteunt vele talen en munteenheden. Standaard geleverd in het Nederlands,
Engels en Duits
Flexibele integratie/koppeling met andere systemen via Web-Services-API
Honderden plugins/extensions zijn in het Magento platform beschikbaar
Uitvoerige rapporten/statistieken om het gehele gedrag van uw bezoekers te monitoren
Verschillende varianten (multishops) mogelijk, denk aan full service shops
(klantspecifiek) of algemene shops die voor iedereen toegankelijk zijn
Een zoekmachine geoptimaliseerd systeem (SEO)

Zo creëert Magento standaard SEF url’s (zoekmachinevriendelijke landingspagina’s) en biedt het de
mogelijkheid om alt-tags, meta-informatie en canonical tags toe te voegen. Ook genereert Magento
automatisch een 301 redirect als je een pagina verwijdert of offline haalt, wordt er in Magento
automatisch een HTML sitemap gegenereerd en kun je eenvoudig een XML sitemap genereren voor
Google. Deze webshop biedt ongekend veel marketingmogelijkheden zoals cross- en upselling,
product reviews, couponcodes, cadeaubonnen etc., waarmee je de omzet van je Magento shop een
flinke boost kunt geven.

Artikelgegevens bijhouden
Je kunt de productinformatie van de diverse leveranciers op verschillende manieren in je
TexoWebshop krijgen. De meest gebruikte mogelijkheid verloopt via je eigen leveranciersdata
dashboard. Hier kan je aanvinken welke producten je in je webshop wil hebben. Je kan dan
vervolgens per productgroep of per leverancier je eigen marge instellen zodat de prijzen op jouw
webshop juist zijn. Heb je eigen data dan zijn er ook andere mogelijkheden om je producten in je
webshop te krijgen. Over dit onderwerp kan je het beste contact met ons opnemen, wij informeren
je hier graag persoonlijk over.
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TexoWebshop koppelen aan TexoOffice
De TexoWebshop is via webservice-API volledig te koppelen aan ons orderverwerkingssysteem
TexoOffice ERP. Met één muisklik in de shop worden de offerte en de order vanuit de shop volledig
geautomatiseerd ingevoerd als offerte/order in TexoOffice ERP. Bij een order van een onbewerkt
product worden automatisch de pakbon en de daarbij behorende factuur gegenereerd. Het grote
voordeel hiervan is dat basisgegevens slechts op één locatie beheerd hoeven te worden, aangezien
ook invoer van klanten en shopartikelen via de koppeling ingevoerd worden.

Wat is TexoOffice?
TexoOffice is hét ERP pakket voor de bedrijfskleding branche, TexoOffice™ is een online web-based
orderadministratiesysteem volledig en exclusief ontwikkeld voor de bedrijfskledingbranche en dus
ook beschikbaar voor het Windows Surface tablet. TexoOffice™ wordt gebruikt door zowel dealers
als suppliers en zelfs door fabrikanten uit de branche. Het unieke orderplanningsysteem maakt het
eenvoudig en overzichtelijk om controle te blijven houden over bijvoorbeeld offertes, orders,
bestellingen, facturen, afspraken en betalingsherinneringen. Het volledige assortiment van uw merk
wordt uit de database gehaald. Zo heeft uw dealer altijd inzichtelijk wat er beschikbaar is tegen
welke prijs.

Orderbewaking en productieplanning
De TexoOffice™ versie voor leveranciers bevat ook een productieplanning zodat bedrijven die
assembleren en/of produceren ook deze processen goed in één systeem kunnen beheren. De
productieplanning kan je geheel naar eigen inzicht samenstellen. In deze planning tref je een
dertigtal standaardkolommen aan, samen met de optie om vijftig eigen, zelf te definiëren kolommen
toe te voegen. Je kan dit overzicht dus geheel naar eigen inzicht samenstellen. Door de kolommen
zelf te definiëren zorg je ervoor dat dit overzicht volledig aangepast kan worden aan je eigen
specifieke bedrijfsprocessen, zodat je op artikelregel-niveau de gewenste acties kunt registreren en
opvolgen.
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Alle gegevens bij elkaar = tijdwinst!
TexoData™ haalt de productgegevens op bij de kledingfabrikanten
en slaat deze op in één grote database. Deze gegevens worden
zowel voor de volgende onderdelen van TexoData:
•
•
•
•

TexoContent™
TexoOffice™ ERP
TexoWebshop™
TexoXML™

U beschikt zo altijd over de juiste productgegevens waardoor u niet naar afbeeldingen, teksten of
prijzen hoeft te zoeken als u een offerte wilt maken of uw webshop wilt updaten.
Door dat uw dealers altijd met “up to date” informatie werken is de kans op fouten een stuk kleiner.
Doordat de dealers over alle informatie beschikken zoals afbeeldingen, prijzen en specificaties wordt
uw helpdesk/klantenservice met zogenaamde “detail vragen” minder belast.

Netwerk van bedrijfskleding leveranciers
Door u als fabrikant of dealer aan te sluiten bij TexoData™ krijgt u toegang tot
een netwerk van bedrijfskleding dealers en merken. TexoData™ richt zich
uitsluitend op handelaren in bedrijfskleding.
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Samen staan we sterk!
TexoData™ werkt samen met Promidata als het gaat om de software ontwikkeling en techniek, net
zoals Promidata zich uitsluitend bezig houd met de promotionele markt doet TexoData dat met de
bedrijfskledingmarkt. Promidata heeft inmiddels 12 jaar ervaring en softwareontwikkeling achter de
rug. De klanten van TexoData™ maken dagelijks dankbaar gebruik van de ervaring en de
investeringen die Promidata de afgelopen jaren heeft gedaan.

Uniek in de markt
TexoData™ is uniek met het koppelen van bedrijfskledingfabrikanten met dealers. TexoData is hét
platform waar vraag en aanbod van bedrijfskleding producten op verschillende niveaus
samenkomen. Van vraag en aanbod tussen de zakelijke eindgebruiker en de dealer tot vraag en
aanbod tussen de dealer en u als supplier. TexoData is een 100% onafhankelijke aanbieder van
softwaretoepassingen en dataservices met als doel alle bedrijven die actief zijn binnen de
bedrijfskleding branche te ondersteunen in hun verkoopactiviteiten.

Bent u een dealer of fabrikant van bedrijfskleding of
safety?
Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact op met Marten Borra | 085-3038612
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