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Beskriver de olika delmomenten för att komma igång med AddToStore!

T E S T I LI T E N S KALA
ATS

Mallar

Introfilm

ATS skylt- & etikettmallar skapas utifrån
era önskemål.
(Startup-kit max 6st)

ATS (Connect+Publish)
Konfigureras & ev.
import sker från textfil
el. Excel dokument.

Övriga
testdeltagare

Ev. övriga testdeltagare
ansluts till ATS.
(Textredigerare,
reklambyrå mfl.
För hantering av
Artikeltexter, PDF utskick mm.)

En generell introfilm
ingår (Övergripande
beskrivning hur ATS
fungerar)

Systemägare

Testbutiker 1-3 st

Ev. administratör
/Systemägare
ansluts till ATS.

Utvalda testbutiker ansluts till
ATS

Fast Pris: 15.000 kr
UTVÄRDERING
Utvärdering görs efter avslutad test. Om det fungerar som önskat genomförs moment 27. Där du väljer abonnemang, kompletterar med ytterligare mallar mm. I annat fall
avbryts processen.

Kör vidare

Avbryt
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VAL AV ABONNEMANG
Under testen får ni tillgång till både AddToStore Connect och AddToStore
Publish. Efter att testet är klart kan ni välja om ni vill fortsätta köra med
båda eller enbart en av produkterna!
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Connect

Publish

AddToStore Connect ger dig
möjlighet att skriva skyltar och
etiketter. Både direkt ifrån
databasen och via query
templates.

AddToStore Publish ger dig
möjlighet att distribuera och
skriva ut PDF:er på ett enkelt
sätt.

Pris fr. 195kr/mån

Pris fr. 40kr/mån

VAL AV MALLAR ( LAY O U T )
Komplettera med ytterligare mallar utöver det ”startup-kit” som använts
under test. Bestäm storlekar, layout, format och hur du vill strukturera
mallarna. Programmet har bra stöd för både katalog, språk och
koncepthantering.

Mallar

- AddToStore -

Startup
4

5

VAL AV HJÄLP(FILM/MANUAL)
Filmer

Manual (Online)

Ofta vill man ha en kundunik
”introfilm” och även sk.
Momentfilmer som mer i detalj
beskriver de olika momenten i
programmet. Kanske önskas
även filmer på olika språk.

Ofta räcker det med filmhjälp
men ibland kan det även vara
bra med en skriftlig manual.
Exempelvis om man inte har
tillgång till ljud på de enheter
som programmet körs.

VAL AV INTE G RATION E R
Komplettera med kopplingar till externa system. En översyn av önskat
system görs och möjligheterna för informationshämtning presenteras. Ni
beslutar vilken information som ska användas och därefter färdigställs
integrationen.

Integrationer
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VAL AV YTTERLIGARE SPRÅK
Programmet finns på antingen svenska eller engelska.
När det gäller mallar, filmer och manual så är standard svenska. Önskas
annat språk tillkommer en kostnad.
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TE C K NA AVTAL
Moment 2-6 genomförs efter påskrift. Utrullning sker enligt
överenskommelse.

Signera avtal!

