SOLIDUS DRAQUIRI VISITEKAARTEN NÚ KLAAR

INFORMATIE

U vindt het leuk om meer over ons visitekaartjes bestelprogramma, de
Solidus DraQuiri te weten te komen, en wij vinden het leuk u het een en ander over
het programma te vertellen, daarom staat deze brochure dan ook op uw
beeldscherm.
In deze brochure beschrijven wij u de werking van de verschillende samenwerkende
computerprogramma’s, en verklaren we u de onderlinge samenhang.
Het automatiseringsniveau van de programma’s die tezamen het gebruiksgemak van
de Solidus DraQuiri mogelijk maken is enorm hoog.
Dit hoge niveau verklaart de geringe inspanning die uwerzijds nodig is om een order
in te schrijven en de order dan ook snel en eenvoudig te kunnen factureren.
De ontwikkeling van de Solidus DraQuiri is gestart in mei 2011.
De Solidus DraQuiri is een uitbreiding op onze bestaande computerprogramma’s en
bestaat uit een JSP-programma (Java Server Pages) en een aantal speciaal voor
gebruik met een JSP geschikt gemaakte HTML-pagina’s.
De JSP-techniek wordt onder andere door de ING gebruikt voor het
telebankingprogramma.
De Solidus DraQuiri is geschreven om uw klanten, die grote afnemers van
visitekaarten zijn, ter wille te zijn met een geavanceerd bestelinstrument.
Grote inkopers willen zelf de tekst van het kaartje in kunnen toetsen, het gedrukte
resultaat op scherm kunnen beoordelen en als het visitekaartje akkoord is,
eenvoudig en snel de order kunnen plaatsen.
En dát is nu precies wat de Solidus DraQuiri doet.
Uw klant toetst de tekst van het visitekaartje in en ziet direct wat hij of zij bestelt.
Dat kan alleen als er vooraf afgesproken werd hoe het kaartje er uiteindelijk uit moet
zien. De layout en de regels die ingedrukt moeten of mogen worden, moeten vast
staan wat betreft plaats, lettertype, corps (grootte van de letter) en drukkleur.
Als u nog eens wilt zien hoe de website werkt, hieronder ten overvloede de
benodigde gegevens om in te loggen op onze verkoopomgeving voor de
Solidus DraQuiri:
Website:
Inlognummer:
Inlog e-mail :

http://www.solidus-software.nl/draquiri
0730620
ger@solidus-software.nl

Als u zelf met de Solidus DraQuiri gaat werken, krijgt u een eigen website met uw
eigen pagina’s.
Inloggen gebeurt dan altijd door een medewerker van uw klant, die door uw klant én
door uw bedrijf toegang gekregen heeft tot uw eigen DraQuiri.
De toegang tot uw website met de Solidus DraQuiri wordt door u beheerd.
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Solidus stelt u standaard een programma beschikbaar waarmee u uw klanten
toegang kunt verlenen tot uw websites.
Het visitekaartjesprogramma, de Solidus DraQuiri
(http://www.solidus-software.nl/draquiri) wordt door uw klanten gebruikt om bij uw
drukkerij visitekaartjes te bestellen.
Voor elke bestelling krijgt uw klant een factuur.
Zo’n programma moet beslist achter een toegangscode.
Ook het Solidus programma voor het afhandelen en beheren van bestellingen van
voorraadartikelen, de Solidus Binas (http://ww.solidus-software.nl/binas) genereert
facturen.
Ook dat programma is uiteraard beveiligd met een toegangscode.
Voor de site http://www.Calculatieprogramma.nl geldt dit (nog) niet.
Zodra vanuit de klantenkring blijkt dat er behoefte is aan het afschermen van de
Internet-calculatie-module, wordt deze ook achter een toegangscode geplaatst.
Uw klant moet inloggen op de Solidus DraQuiri, zelf het gewenste visitekaartje
kiezen, zelf de tekst intoetsen of een eerder geleverd kaartje selecteren en zelf de
order plaatsen.
Op het moment dat uw klant op het knopje ORDER klikt, is de klant verantwoordelijk
voor de tekst en de uitvoering van het visitekaartje.
De klant ziet precies hoe het kaartje gedrukt gaat worden én de klant krijgt een
e-mail met de tekst van het kaartje.
Veiliger kan het bijna niet. Sneller kan het zeker niet.
Een visitekaartje is een belangrijk verkoopinstrument voor uw klant, meestal wordt
een visitekaartje ontworpen door een specialist.
Die specialist, de ontwerper en uw klant willen dat de visitekaartjes netjes en conform
het ontwerp uitgevoerd worden. Met behulp van de Solidus DraQuiri zijn deze zaken
voor de klant en voor u gewaarborgd.
De Solidus DraQuiri is gebaseerd op het indrukken of inprinten van voordrukken.
Als u het programma beter kent, zult u al snel tot de conclusie komen dat het
voordrukken van visitekaartjes zonder grafische specialiteiten verleden tijd is, deze
worden rechtstreeks vanuit de Solidus DraQuiri gedrukt of geprint.
Op de volgende pagina’s geven wij een beknopte beschrijving van het
samenwerkende geheel aan programma’s dat uw arbeid spectaculair, nogmaals…
spectaculair verlicht.
De Solidus DraQuiri sluit daarom naadloos aan op ons motto voor het jaar 2012:
Sneller = goedkoper = meer winst!
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De voordruk van het visitekaartje moet ingevoerd zijn in ons voorraadsysteem.

Dit is de beschrijving van een magazijnsoort.
U ziet een uniform scherm voor wat wij noemen: de voorraad van de klant.
In het kader van deze informatie willen wij niet nader op dit scherm ingaan.
De knoppen zijn ook zonder uitgebreide beschrijving wel duidelijk.
Dit scherm wordt ook gebruikt om de gegevens voor het bestelsysteem, de
Solidus Binas in te voeren.
Onderaan het scherm, bijna in het midden, ziet u het bekende Microsoft
visitekaartjes-logo.
Die knop is ingebouwd om de visitekaartjes te kunnen beschrijven voor de
Solidus DraQuiri.
We klikken op deze knop.
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Hieronder ziet u het basisscherm voor het nader definiëren van het visitekaartje.

U heeft al gezien hoe de website werkt.
Eventueel kunt u nog even opnieuw kijken.
De klant kan een aantal regels intoetsen.
Elke regel wordt naar plaats op de afdruk, lettertype, lettergrootte (corps), oriëntatie
(links, rechts of centreren) en de drukkleur gepreciseerd.
Hoe we dat doen willen we u best verklappen, maar voorlopig houden we die kennis
nog maar even intern.
Alle programma’s van Solidus zijn terdege gedocumenteerd.
Er gaat geen programma de deur uit zonder handboek, en het handboek wordt altijd
geladen door op het paarse handboekje te klikken of op de F1-toets te drukken.
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Onderstaand ziet u het standaard dashboard van Solidus Software.

Rechtsonder ziet u een knop met de tekst “DRAQUIRI”.
Als er orders op visitekaartjes voor deze klant ingeschreven moeten worden, klikt u
op deze knop.
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U krijgt een lijst met reeds bestelde visitekaartjes die nog gedrukt moeten worden.

Deze visitekaartjes zijn door uw klant met behulp van de website DraQuiri besteld.
De klant heeft van elk kaartje een e-mail ontvangen ter bevestiging van de bestelling
en de gekozen tekst.
Om de kaartjes tot een druk- of printorder te verwerken, drukt u op de toets:
F4=NIEUWE ORDER.
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U heeft op het vorige scherm op de F4-toets gedrukt en krijgt onderstaand scherm.

Door de box vóór de naam aan te vinken, wordt het visitekaartje geselecteerd om op
de nieuw te maken order opgenomen te worden.
Er kunnen maximaal 9 kaartjes op het drukvel. Zie: “Aantal op voordruk.”
U mag wel minder visitekaartjes selecteren om te drukken.
Méér dan 9 visitekaartjes passen nu een keer niet op het drukvel dus dat vinden we
niet goed.
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u besluit de 8 bestelde visitekaartjes toch
te drukken en niet op het 9e ordertje voor dit visitekaartje te wachten.
Als u op de F5=BOEK klikt, wordt de order gemaakt.
Het ordernummer wordt gereserveerd.
Er wordt een map op het netwerk gemaakt.
De visitekaartjes worden naar deze map gekopieerd.
In deze map komt een specificatielijst van de geselecteerde visitekaartjes.
De visitekaartjes worden van de website verwijderd.
Onderhoud is nu een keer nodig.
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Nadat dat allemaal gebeurd is, wordt de order op scherm getoond.

Wat ons betreft is dit een ongelooflijk mooi automatiseringsresultaat.
Uw klant toetst de visitekaartjes in. De klant ziet wat zij/hij krijgt.
U kunt volstaan met 3 klikken om deze order in uw ordersysteem op te nemen.
Om te factureren kunt u volstaan met op de knop “onbewerkt” (3e van boven in de
rechterkolom) te klikken.
Drie handelingen voor uw orderbeheerder tot de order.
Eén handeling voor uw facturist tot de factuur.
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In het kader van deze informatie willen wij niet nader op dit scherm ingaan.

We hebben geen geheimen voor de gebruikers, binnenkort ook niet voor u, maar we
zijn een beetje voorzichtig. Het is tenslotte automatisering.
De relevante gegevens voor deze order staan in de netwerkmap
\visitekaartjes\0019177.
Een logische naam, een logische methode en vooral heel erg gezond.
In deze map staat ook een specificatielijst van de geselecteerde visitekaartjes.
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Ook in het orderbeheer is de lijst met de te drukken visitekaartjes uiteraard
beschikbaar…

De lijst met te drukken visitekaartjes voor order 19173 is ook beschikbaar achter de
Word-knop in ons programma voor het beheren van de gegevens van uw klanten, de
Solidus DraaiMol en in ons programma voor het zichtbaar en benaderbaar houden
van alle correspondentie die namens uw bedrijf verzonden wordt, de
Solidus RoBoMol.
Deze programma’s zijn allemaal beschreven op onze website:
http://www.solidus-software.nl
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U kunt de order op een aantal manieren factureren.
De snelste manier is in het factureerpakket, keus 1, ordernummer intoetsen en enter.

Als u op het pijltje naast het factuurnummer klikt, en het te factureren bedrag is in
orde, kunt u op enter drukken en is uw factuur klaar.
Dan nog even doorboeken in het volledig geïntegreerde Solidus boekprogramma
Finca en u bent helemaal dolgelukkig.
De Solidus DraQuiri, een unieke combinatie van échte kennis en écht vakmanschap.

Onderstaand de gebruiksprijzen voor de visitekaartjes-website DraQuiri voor
het jaar 2012.
Er moet al een gebruiksovereenkomst voor de DraaiMol en het voorraadprogramma de MatMol afgesloten zijn, anders kunt u niet met de bestel-website
DraQuiri werken.
DRAAIMOL
MATMOL

Beheer bedrijven
Compleet materiaalbeheer/voorraad

€ 189,-€ 343,--

Om de website te kunnen beheren heeft u twee extra programma's nodig.
Deze programma’s worden gratis beschikbaar gesteld.
IDRAQUIRI
DRAQUIRI

De website gebruikt het programma iDraQuiri
€
Daarnaast is de beheermodule DraQuiri nodig
€
Deze programma’s behoren tot de website en worden zonder extra
kosten beschikbaar gesteld.

0,-0,--

Om de website in gebruik te nemen heeft u 14 html-pagina’s nodig.
De pagina’s communiceren via het internet met de iDraQuiri.
Het zijn speciaal voor dit doel ontwikkelde pagina’s.
Uiteraard willen wij de pagina’s graag aan uw wensen aanpassen en
onderhouden, maar u kunt het onderhoud ook door eigen personeel laten
verrichten.
EENMALIG

Voor de website vragen wij een eenmalige vergoeding van
Deze prijs is inclusief de benodigde 14 html-pagina’s.

€ 995,--

PER JAAR

Voor het gebruik van de DRAQUIRI betaalt u in 2012
Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

€ 995,--
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