web siteniz
dünya ile en
etkin buluﬂma
noktan›z!

arka ofisle %100 uyumlu
web yönetimi ve online sat›ﬂ
Workcube Public Portal; iﬂletmelerin baﬂta
müﬂterileri olmak üzere, tüm dünya ile 7/24
interaktif iletiﬂim kurmalar›na imkan sa¤lar.
WorkCube Public Portal sayesinde ﬂirketler
internet sitelerini etkin bir biçimde sat›ﬂ, tan›t›m,
servis ve hizmet amaçl› olarak kullanabilirler.
Public Portal içerisinde yer alan içerik yönetimi,
on-line sat›ﬂ, eMarketing, eServis gibi bileﬂenler,
iﬂletmelerin internet sitelerini dinamik bir biçimde
self-servis yönetmelerini sa¤lar.

workcube public portal
Üye Yönetimi
• Detayl› kullan›c› bilgi giriﬂi • Çok katmanl› ve kullan›c›l› iliﬂki • Müﬂteri
segmentine özel interaktif üyelik • Kontakt yönetimi • Kullan›c› eriﬂim
ve yetki yönetimi

Site ve ‹çerik Yönetimi
• S›n›rs›z say›da domain için site tasarlama • Basitleﬂtirilmiﬂ içerik giriﬂi
• Online editör • Özel layout geliﬂtirme araçlar› • 200'den fazla obje
ile her sayfay› dinamik olarak tasarlayabilme • Çoklu medya deste¤i
• H›zl› içerik import özelli¤i • ‹liﬂkili içerik oluﬂturma • Geniﬂ kapsaml›
arama • Özelleﬂtirilmiﬂ içerik eriﬂimi • S›n›rs›z say›da içerik tasnif ve
grupland›rma • S›n›rs›z say›da banner oluﬂturma

Servis / Online Destek

• Çok kanall› servis deste¤i (Telefon, e-mail, chat v.b.) • On-line servis
ve destek talep takibi ve yönlendirmesi • Sipariﬂe göre servis
entegrasyonu • Kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ 7x24 self servis
• SSS (S›kça Sorulan Sorular) • Knowledge Base (bilgi taban›) eriﬂimi
• Servis anlaﬂmas› ve garanti takibi • Online iﬂbirli¤i
• Detayl› baﬂvuru arama • Ürün iadesi takibi • Help desk aktivite takibi
• Browser üzerinden sesli ve görüntülü iletiﬂim

eE¤itim
• E¤itim içeri¤i oluﬂturma • Online kurs baﬂvurusu ve kay›t
• Online kurs • Online test • Detayl› arama • Özelleﬂtirilmiﬂ eriﬂim

Ürün Yönetimi

• Detayl› ürün bilgi ve içeri¤i sunma • Ayr›nt›l› ürün arama • S›n›rs›z
derinlikte ürün hiyerarﬂisi • Ürün karﬂ›laﬂt›rma • Alternatif ürün • ‹liﬂkili
ürün • Fiyat listeleri • Detayl› ürün karﬂ›laﬂ›rmalar› • Ürün ile ilgili dijital
belgeler, vitrin olusturma • Sat›labilir ve gerçek stok kontrolleri • Ürün
konfigürasyonu ile specler oluﬂturabilme

Dijital Arﬂiv

• Djital belge yay›nlama • Evrensel kataloglama yetene¤i • Çoklu
format deste¤i • Özelleﬂtirilmiﬂ arﬂiv eriﬂimi • Etkili ve merkezi stoklama
ve yönetim

Katalog
• Özel amaçl› kataloglar • Basitleﬂtirilmiﬂ katalog içerik yönetimi •
Otomatik stok kontrolü • Bir defada s›n›rs›z katalog yay›n›

Forum

• Forum açma • Konu/cevap ekleme • Detayl› arama • Mesaj filtreleme
• Kat›l›mc› profili • Moderatör yetkilendirme

Ürün Konfigüratörü
• 7/24 self servis ürün konfigürasyonu • Kolay anlaﬂ›l›r grafik arayüz
• Konfigürasyon kurallar› ve hiyerarﬂisi yaratma

Sipariﬂ
Online sipariﬂ alma/verme • S›n›rs›z say›da fatura ve teslimat adresi
giriﬂi • Detayl› sipariﬂ durum takibi • Teslimat tarihi hesab› • Stok
kontrolü • Ödeme sistemleri entegresyonu • S›n›rs›z say›da sevk
yöntemi ve sevk maliyeti deste¤i • Lojistik firmalar›yla kapsaml› iﬂbirli¤i
deste¤i

Online ‹letiﬂim

• H›zl› mesaj • Chat • Online statü göstergesi • Mesaj adres defteri
• Konuﬂmalar› text olarak kaydetme • Konferans görüﬂme • Sesli ve
görüntülü chat fonksiyonu

Kiﬂiselleﬂtirme
• Kullan›c›ya özel içerik yay›n› • Özelleﬂtirme kurallar› oluﬂturma
• Sat›ﬂ, sat›nalma, servis ve pazarlama modülleriyle tam entegrasyon

eMarketing
• Müﬂteriye özel web ve e-mail kampanyalar› • Dinamik müﬂteri
profili • Hedef müﬂteri saptama • Kampanya sonuçlar›n›n takibi •
On-line event kayd› ve yönetimi • Müﬂteri tipine göre kampanya
içeri¤i ve promosyon • Müﬂteri ba¤›ml›l›¤› programlar›na self servis
Web’den eriﬂim • Kampanyaya ba¤l› aksiyon ve özel ödeme yöntemleri
ile ürün sat›ﬂ›

Analiz ve Raporlama
• Genel kullan›c› aktivite raporlar› • En çok girilen ve kal›nan sayfalar
• Sisteme giriﬂ ve ç›k›ﬂ bilgileri • Ziyaretçi say›s›
• Web’den çok kanall› eriﬂim • Ölçeklenebilirlik • Güvenlik •
Bir kerede sign-on • Süreklilik • Geliﬂtirilmeye aç›k yap›

www.workcube.com, workcube@workcube.com
Tel: 0216 428 39 39 (pbx) Katip Salih Sokak No:38, 34718 Koşuyolu - İstanbul

