Pixlpark Mobil Uygulaması
Fotoğraf ve basılı ürünleri satmak için bir mobil uygulama oluşturun.

Avantajları
Müşteri Hizmetleri ve Düzenli Güncellemeler

Online Satış ve İş Otomasyonu

Şirketimiz, müşterilerimizin işletmeleri ile büyüyor. Bu nedenle,
mesajlaşma programlarında, çevrimiçi sohbette veya teknik destek
portalında herhangi bir soruyu yanıtlayabilecek bir teknik destek ekibimiz
var. Günümüzde pazarlar hızla büyüyor ve müşteriler her zaman yeni, sıra dışı
ürünler istiyor - bu nedenle sürekli olarak yeni özellikler alan bir platforma
ihtiyacınız olacak. Müşterilerimizden bazıları bize platformu daha iyi hale getirecek
heyecan verici bir ﬁkir sunarsa, onu uygulamaktan mutlu oluruz.

Baskı işinin dijital dönüşümü Pixlpark ürünlerinin arkasındaki ana
ﬁkirlerden biridir. CRM, siparişlerinizi ve teslimat sürecinizi
düzenlemenize yardımcı olacaktır. Hesap makineleri ve düzenleyiciler,
müşterilerinizin siparişleri hakkında eksiksiz bilgi almasına izin verir ve aynı anda iş
yükünü azaltırken iş süreçlerinizi düzene koymanıza olanak tanır. Platform ayrıca
20'den fazla nakliye ve ödeme sistemi ile entegre edilmiştir, böylece hizmetlerinizi
7 gün 24 saat kısa sürede satmaya başlayabilirsiniz.

Bilgi ve Yasal Güvenlik

UI / UX ve Özelleştirmeye Modern Yaklaşım

Bilgi ve Yasal Güvenlik, modern dünyada hizmetlerini çevrimiçi olarak
satan herkes için hayati önem taşır. Bu nedenle, kararlılığı sağlamak,
müşterilerin verilerini korumak için en güvenli SSL sertiﬁkalarını
kullanmak ve başta GDPR olmak üzere Avrupa Birliği'nin tüm yasalarına uymak
için köklü barındırma sağlayıcılarımız (Hetzner ve Amazon) var. Müşterilerimizin
herhangi bir yasal risk veya güvenlik riski konusunda endişelenmesine gerek
yoktur ve işlerini büyütmeye ve geliştirmeye konsantre olabilirler.

Arayüz, çevrimiçi satış ve pazarlamada önemli bir rol oynamaktadır ve
modern UI / UX trendlerini takip etmek için elimizden gelenin en iyisini
yapmamızın ve bir uygulamanın hızlı bir şekilde çalışması ve olabildiğince
az depolama alanı kaplaması için elimizden gelenin en iyisini yapmamızın nedeni
budur. Digital 2020 raporuna göre internet kullanıcıları zamanlarının% 50,1'ini
telefonlarından internette geziyorlar. Bu nedenle, mobil uygulama geliştirme en
önemli önceliklerimizden biridir.

Pixlpark Mobil Uygulaması
Pixlpark Mobil Uygulaması, tuvaller, posterler, fotoğraﬂar, hediyeler ve diğerleri gibi çeşitli
baskı ürünlerini ve hizmetlerini satmak için bir Android ve iOS uygulaması başlatmanıza
yardımcı olacak bir çözümdür. Şunları yapabileceksiniz:

●

İşletmeniz için iOS ve Android için bir mobil uygulama başlatın ve ihtiyaçlarınıza
göre özelleştirin

●

Geleneksel çevrimiçi mağazalara kıyasla daha az rekabetçi olan yeni bir satış
kanalı edinin

●

Basit ve kullanımı kolay arayüz sayesinde sipariş sürecini kolaylaştırın ve her
zaman müşterinizle iletişim halinde olun

●

Sipariş istatistiklerini görüntüleyin, müşterilerle iletişim kurun ve bir CRM
sisteminde iş süreçlerini düzenleyin

●

Pixlpark ile entegre nakliye ve ödeme sistemlerini kullanarak teslimat ve satın
alma sürecini optimize edin

●

Teslimat ve ödeme seçeneklerinden seçim yapmanın yanı sıra akıllı bonus puan
sistemi ile satışları artırın

Sipariş Oluşturmak
Fotoğraf baskıları, pazarlama materyalleri, hediyeler ve baskı hizmetleri için bir Pixlpark
Uygulamasında siparişinizi vermenin birkaç seçeneği vardır. İhtiyaçlarınıza en uygun
olanları seçebilirsiniz:

●

Fotoğraf baskı formatlarını ayarlayın. Müşteri tarafından yüklenen resimler
düzenleyici tarafından otomatik olarak kırpılacaktır

●

Olası tüm yazdırma seçeneklerini içerebilen ﬁyat listelerine göre ürün maliyetlerini
hesaplayın

●

Bir dizi sayfa ve kopya sayısını ayarlama seçeneğiyle dosya yazdırma siparişleri
alın

●

Satın alma noktalarında sipariş işlemeyi standartlaştırın ve müşterilerle iletişim
kurun veya dosyalarını tek bir sistemde kaydedin

●

Bonus puanlar, kartlar veya Apple Pay ya da Google Pay hizmetleriyle avans
ödeme alın

●

Siparişleri teslim alma noktalarınıza, nakliye şirketlerinin oﬁslerine veya kurye ile
teslim edin

Pazarlama ve Satış
Pixlpark uygulamasıyla yeni müşteriler bulabilir, düzenli müşterilerinizin sadakatini
artırabilir, çalışanlarınızın işlerini kolaylaştırabilir ve satın alma ve nakliye süreçlerini
basitleştirebilirsiniz.

●

App Store ve Play Market'te yeni bir satış kanalı bulun ve hizmetlerinizi sunmanın
daha uygun bir yolunu oluşturun

●

Sipariş durumları, özel tekliﬂer, promosyon kampanyaları ve güncellemeler
hakkında anlık bildirimler gönderin

●

Alışveriş sepetine eklenen ancak herhangi bir nedenle henüz tamamlanmayan
siparişleri takip edin

●

Müşteri bazlı iletişim ve segmentasyon içeren dışa aktarılan Excel dosyalarını
kullanarak hizmetlerinizi kullanıcı kategorilerine e-postalarla tanıtın

●

Müşterilerinize özel tekliﬂer sağlayın: kuponlar, bonuslar ve kişisel, kümülatif,
yeniden yayınlama, tavsiye indirimleri

●

Ortaklarınızın yardımıyla yeni potansiyel müşteriler çekin ve Satış Ortaklığı
Programlarını kullanarak getirdikleri yeni müşteriler için onları ödüllendirin

Kullanıcı Profili
Kullanıcı Proﬁli, kullanıcının kişisel bilgilerini saklayabileceği ve Pixlpark web sitesi ve
uygulaması ile entegre olduğu bir yerdir. Müşterilerinizin şunları yapmasına olanak tanıyan
birçok çeşitli işlev vardır:

●

Kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası ve e-posta) düzenleyin ve çeşitli
bonus puanlarını görüntüleyin

●

Tek dokunuşla çoğaltma seçeneği ile birleştirilmiş sipariş geçmişini ve sipariş
görüşmesini depolayın

●

İletişim bilgileri ve çalışma saatleriyle birlikte mevcut tüm toplama noktalarını
haritada veya listede görüntüleyin

●

Durumdaki değişiklikler, yeni yorumlar veya son güncellemeler hakkında anlık
bildirimler alın

●

Şirket çalışanlarıyla sipariş akışında veya “Bize Ulaşın” bölümünde iletişim kurun.
Sürekli birlikteliği sağlayın

●

Bir uygulamayı daha erişilebilir hale getirmek için uygulamanın veya bölgenizin
dilini değiştirin

Uygulama Yönetimi
Yönetici paneli, uygulama tasarımını özelleştirmenize, tüm basılı ürünlerinizi ve ﬁyatlarını
ayarlamanıza ve ayrıca çalışma koşullarınız hakkında bilgi eklemenize olanak tanır. Ayrıca
müşterilerle iletişimi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak bir CRM sunuyoruz.

●

Logonuzu yayınlayın, iletişim bilgilerinizi ekleyin, renk şeması ayarlayın, menü ve
kullanıcı proﬁli bölümlerini seçin

●

Uygulama yerelleştirmesini yapılandırın: birkaç dil ekleyin, telefon numarası ve
tarih biçimlerini seçin veya varsayılan para birimini ayarlayın

●

Hizmet ve ürünlerinizi, ödeme ve gönderim seçeneklerinizi ve ayrıca sipariş
sınırlamalarını belirleyin

●

Şirketiniz ve yeni hizmetler hakkında güncellemeler yayınlayın ve uygulama
kullanıcılarına otomatik push bildirimleri gönderin

●

Şirketinizin çalışanları arasında iş süreçleri oluşturun ve siparişleri dağıtın.
Böylelikle tüm çalışanlar için kolaylıklar sağlayın.

●

Müşterilerle ilgili bilgileri saklayın: siparişleri, özel tekliﬂeri, bonus puanları ve
ürünleri sepetlerinde.

Pixlpark Tabanlı Uygulamalar

Pixlpark Hakkında

Pixlpark 2008 yılında kuruldu ve o zamandan beri çözümlerimizi 300'den
fazla müşteriye başarıyla uyguladık. Bunların arasında: fotoğraf baskı
şirketleri, baskı ve kopyalama merkezleri, hediyelik eşya dükkanları, küçük
yayıncılar, tabela üreticileri ve her büyüklükteki reklam şirketleri.
Günümüzde, Doğu Avrupa'daki en popüler web'den baskıya çözümlerden
biridir. Dünyanın her yerinden müşterilerimiz var: Türkiye, Hindistan,
Finlandiya, İngiltere, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya.
Şu anda şirkette Türkiye, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık'taki temsilcilerle
birlikte 30'dan fazla personel çalışıyor.

Bize Ulaşın
Phone Number: +90 532 455 08 63
E-mail: m.karaca@pixlpark.com
Skype: mehmettkaracaa

