Web-to-Print Pixlpark
Baskı şirketleri için e-ticaret çözümü

Avantajları
Müşteri Hizmetleri ve Düzenli Güncellemeler

Online Satış ve Pazarlama

Şirketimiz, müşterilerimizin işletmeleri ile büyüyor. Bu nedenle,
mesajlaşma programlarında, çevrimiçi sohbette veya bir teknik destek
portalında her 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 uygulayan bir platforma ihtiyacınız
olacak. Müşterilerimizden bazıları bize platformu daha iyi hale getirecek heyecan
verici bir ﬁkir sunarsa, genellikle onu uygulamaktan mutluluk duyarız.

Baskı işinin dijital dönüşümü, Pixlpark platformunun arkasındaki ana
ﬁkirlerden biridir. CRM, siparişlerinizi ve teslimat sürecinizi
düzenlemenize yardımcı olacaktır. Hesap makineleri ve editörler, baskı
işinin dijital dönüşümünün Pixlpark platformunun arkasındaki ana ﬁkirlerden biri
olmasının yanı sıra, sistem üzerindeki kullanım kolaylığı sayesinde sizi başarıya
ulaştıracak ana etkenlerden biridir. CRM, siparişlerinizi ve teslimat sürecinizi
düzenlemenize yardımcı olacaktır.

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 ve arama motoru gereksinimlerine
uymak için elimizden gelenin en iyisini yapmamızın nedeni budur. Çoğu
kullanıcı telefonlarını kullanarak web'de gezinme eğiliminde olduğundan mobil
sürüme de dikkat ediyoruz. Pixlpark platformunun bir başka özelliği de
esnekliğidir: kullanıcılar CSS ve JS dosyalarını düzenleyebilir, SEO'yu yönetebilir,
robots.txt ve sitemap.xml dosyalarını kullanarak kırıntılar oluşturabilir.

Webden Baskıya Pixlpark
Pixlpark, baskı yapan işletmelerin çevrimiçi satışları artırmasına ve iş süreçlerini
kolaylaştırmasına yardımcı olur. Platform esnekliği sayesinde, küçük tipograﬁlerden büyük
B2B hizmetlerine kadar her boyut ve türdeki hizmet sağlayıcıları için çalışır. Sunduklarımız:

●

Fotoğraf kitapları, duvar baskıları, hediyeler, sokak tabelaları ve diğerleri gibi
çeşitli ürünler için Özelleştirilebilir Çevrimiçi Editörler

●

Tablolara veya formüllere göre ﬁyat belirlemenize ve akıllı bir indirim sistemi
kullanmanıza olanak tanıyan Esnek Hesap Makineleri

●

Siparişleri ve geçmişlerini takip etmeyi, müşterilerle iletişim kurmayı ve üretim
sürecini organize etmeyi sağlayan Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi

●

Birden çok siteyi ve dili destekleyen ve kullanıcıların tasarımlar oluşturmasına ve
farklı içerik türleri yayınlamasına olanak tanıyan İçerik Yönetim Sistemi

●

Çevrimiçi satışları optimize etmeye ve ürünleri diğer ülke veya bölgelere teslim
etmeye yardımcı olan Ödeme ve Teslimat Sistemleriyle entegrasyon

●

E-Ticaret Araçları - akıllı bir bonus ve indirim sistemi, otomatik bildirimler ve bitmiş
ürünleri satmak için bir çevrimiçi mağaza

Demo Siteye Git

Çevrimiçi Editörler
Pixlpark oﬀers more editors for more than 20 types of products: custom gifts, wall prints,
promotional materials, photos, and others. All editor's functions are available on mobile
and desktop browsers.

●

Sıfırdan tasarımlar oluşturun: resimler, arka planlar yükleyin, metinler ve QR
kodları ekleyin, ayrıca tasarımları taşıyın, kopyalayın, renklendirin ve boyutlandırın

●

1000'den fazla dosya içeren baskı ve şablon kitaplığımızın yanı sıra ücretsiz
fotoğraf stoklarından ve sosyal ağlardan (Instagram, Facebook) resimler kullanın

●

Yeni veya zaten mevcut ürün kategorileri için şablonlarınızı ve baskılarınızı .psd,
.png veya .jpg formatlarında yükleyin

●

3D görselleştirme için bir model kullanarak basılı tasarımlara sahip bitmiş
ürünlerin nasıl görüneceğini görüntüleyin

●

Müşteri siparişinin teknik gereksinimlere uyduğundan emin olmaya ve iş sürecini
otomatikleştirmeye yardımcı olan ön uçuş aşamasını dahil edin

●

Tercihlerinize ve baskı ekipmanınıza bağlı olarak düzenleyicinin çıktı dosyalarının
formatını belirleyin

Örnekler: Fotokitaplar Kartvizitler Tişörtler Kanvaslar Takvimler

Özelleştirilebilir Hesap Makineleri
Pixlpark, her türden baskı sağlayıcısı ve üreticisi için birden fazla hesap makinesi çeşidine
sahiptir. Hesap makinesi görünümünü ve davranışını gereksinimlerinize ve ürün
özelliklerine göre özelleştirebilirsiniz.

●

Ürünleriniz için standart boyut ekleyin veya müşterilerin genişlik ve yüksekliğini
ayarlamasına izin verin

●

Karmaşık formüllere veya ﬁyat tablolarına göre ﬁyatları ayarlayın ve toplam
maliyete kullanıcı indirimlerini ve özel tekliﬂeri dahil edin

●

Hesap makinesi tasarımını özelleştirin: farklı boyutlara,
önizlemelerine, açılır listelere veya düğmelere sahip olabilir

●

Hesap makinenizi bazı kodlamalarla etkileşimli hale getirin: kaydırıcılar veya ürün
yapılandırıcıyla görselleştirme ekleyin

●

İstemciler tarafından seçilen seçenekler ve ekli dosyalar dahil olmak üzere hesap
makinelerinden sipariş bilgilerini alın

●

Yazılım geliştiricilerin yardımı olmadan kendiniz JavaScript kullanarak hesap
makinelerini harici web siteleriyle entegre edin

Örnekler: Fotokitaplar Özel Portreler Broşürler Aﬁşler Ev Tabelaları

ürünlerinizin

İçerik Yönetim Sistemleri
Pixlpark CMS, bir ay içinde bir çevrimiçi mağaza açmanıza yardımcı olacak ve modern UI /
UX ve güvenlik gereksinimlerine uygun olacaktır. Web sitesi tasarımını ve yapısını
yapılandırabilir ve arama motorları için optimize edebilirsiniz

●

Proﬁllerine görüntüleri, özel tekliﬂeri, sipariş geçmişini, kullanıcı tasarımlarını ve
şablonları kaydedin

●

İki aşamalı kimlik doğrulama ile birlikte telefon numarası, e-posta veya sosyal
ağlar (Twitter, Instagram, Facebook) aracılığıyla kullanıcı kaydını etkinleştirin

●

Çevrimiçi mağazalarınızdaki siparişler için ﬁyatlandırma, maliyet, üretim süresi ve
ürün kategorileri için sınırlar belirleyin

●

Web sitesi içeriğini (metin, video ve resimler) düzenleyin, yapısını ve gezinmesini
değiştirin, sıklıkla tekrar eden bilgiler için özel bloklar oluşturun

●

Bir web sitesinin özel bölümlerinde galeride, haber beslemesinde, incelemelerde,
teknik ve yardımcı bilgilerde bilgi yayınlayın

●

Birden çok dil ekleyin, farklı bölgeler için web sitesi sürümleri oluşturun ve GeoIP
ayarlarını yapılandırın

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi
Pixlpark CRM, iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve müşterilerinizle iletişimi optimize etmenin
yanı sıra, hesaplanmayan siparişlerin sayısını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sipariş
geçmişini ve istatistiklerini de görüntüleyebileceksiniz

●

Şirketiniz, şubeleri ve tek çalışanları için sipariş işleme kurallarını yapılandırın.
Böylelikle takip sistemini kolaylaştırın.

●

Yöneticiler arasında sipariş dağıtımını otomatikleştirin ve şirket şubelerinizin
bunlara erişimini sınırlayın

●

Tüm satışlarınızı çevrimdışı ve çevrimiçi olarak tek bir CRM'de hesaplama ve
düzenleme seçeneği ile kaydedin

●

Sipariş kayıtlarının görünümünü değiştirin: bunları tablo (ERP için) veya liste
(çevrimiçi bir mağaza için) olarak görüntüleyin)

●

Çalışanlarınızın yaptığı satışları detaylı raporlara ve bunları excel dosyasında dışa
aktarma seçeneğine göre analiz edin

●

Müşterilerinizle ilgili tüm bilgileri, sipariş geçmişlerini, indirimleri ve bir alışveriş
sepetindeki ürünleri kaydedin

Satış ve Pazarlama Özellikleri
Pixlpark, aralarında akıllı indirim sistemi, çevrimiçi satışları artırmanıza, hizmetlerinizi
tanıtmanıza ve müşteri sadakatini sağlamanıza yardımcı olacak bildirimleri tetikleyen bir
dizi E-Ticaret Özelliğine sahiptir.

●

Tamamlanan siparişler, kupon aktivasyonu ve diğerleri gibi farklı etkinlikler
hakkında otomatik e-posta veya SMS bildirimleri gönderin

●

Alışveriş sepetine eklenen ancak tamamlanmayan siparişleri takip edin ve
müşterileri terk edilmiş alışveriş sepetleri hakkında bilgilendirin

●

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

●

Müşterilerinize özel tekliﬂer sunun: kuponlar, bonuslar ve kişisel indirimler.
Böylelikle sipariş miktarınızı arttırmış olursunuz.

●

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

●

Web sitenizi, Google Analytics ve Google Commerce gibi pazarlama için üçüncü
taraf sistemlerle entegre edin

Ödeme ve Teslimat Sistemleri
Teslimatta Ödem

PayPal

Kurye ile Teslimat

Kart Ödemeler

Stripe

Alış Noktaları

Banka transferi

MasterPass

IML

Ön Ödem

Opayo

DPD

Pos ile Ödeme

Iyzico

CDEK

Cep Telefonu (mPOS) Ödeme

ССAvenue

Boxberry

Telefonla Ödeme

Paysera

DDelivery

Uygulama Senaryoları
Web Sitesi Lansmanı

Pixlpark Platformuna Web Sitesi Geçişi

Bu, yeni bir web sitesi veya uygulama başlatmak isteyen şirketler için
en iyi çözümdür.

Bu, halihazırda bir web sitesine sahip olan ancak bazı nedenlerden dolayı
bundan memnun olmayan şirketler için en iyi çözümdür.

1. Bize gelecekteki bir web sitesi / uygulama için bilgi gönderirsiniz: alan adı,
logo, kişiler, ürün kategorileri, web sitesi bölümleri ve diğer gereksinimler.

1. Web sitesini yapılandırıyoruz: web sitenizden içerik ve meta veri kopyalayın,
tasarım oluşturun, sayfalar ekleyin, siteye bir etki alanı ve e-posta ile bağlanın..

2. Web sitesini / uygulamayı yapılandırıyoruz: tasarım oluşturun, ürün sayfaları ve
meta bilgiler ekleyin, siteyi bir etki alanına ve kurumsal e-postaya bağlayın.

2. URL'leri yeniden yönlendiriyoruz: Yeni web siteniz için yönlendirme kuralları
belirliyoruz, böylece arama sonuçlarındaki konumunuzu kaybetmezsiniz.

3. Ürünleri ve ﬁyatlandırmayı nasıl kuracağınızı, düzenleyicileri ve hesaplayıcıları
nasıl yapılandıracağız, şablonları ve resimleri nasıl yükleyeceğinizi açıklıyoruz.

3. Ürünleri ve ﬁyatlandırmayı nasıl kuracağınızı, düzenleyicileri ve hesaplayıcıları
nasıl yapılandıracağız, şablonları ve resimleri nasıl yükleyeceğinizi açıklıyoruz.

4. Web sitenizi seçtiğiniz ödeme ve teslimat sistemleriyle entegre ediyor ve size
web sitesi optimizasyon önerileri veriyoruz.

4. Web sitenizi seçtiğiniz ödeme ve teslimat sistemleriyle entegre ediyor ve size
web sitesi optimizasyon önerileri veriyoruz.

Uygulama Senaryoları
Pixlpark Platformu ile Web Sitesi Entegrasyonu
Kurumsal web sitesinden memnun olan ancak e-ticaret fonksiyonlarına
ihtiyaç duyan şirketler için en iyi çözüm budur.

Editörler ve Hesaplayıcılarla Web Sitesi Entegrasyonu
Bu, kurumsal web sitelerinden memnun olan ancak hesap makineleri ve
düzenleyiciler eklemek isteyen şirketler için en iyi çözümdür.

1. Web sitenize yeni ürün sayfaları ekliyoruz: mevcut tasarımı birleştirin, yeni
sayfalara bağlantılar yerleştirin, oturum açma düğmesi ekleyin.

1. İhtiyaçlarınıza göre ürün ﬁyatlandırması (tablolara veya formüllere dayalı
olabilir), hesaplayıcılar ve düzenleyiciler kuruyoruz.

2. Ürünleri ve ﬁyatlandırmayı, düzenleyicileri ve hesaplayıcıları nasıl
yapılandıracağınızı, şablonları ve resimleri nasıl yükleyeceğinizi açıklıyoruz.

2. Ürünleri ve ﬁyatlandırmayı, düzenleyicileri ve hesaplayıcıları nasıl
yapılandıracağınızı, şablonları ve resimleri nasıl yükleyeceğinizi açıklıyoruz.

3. Web sitenizi seçtiğiniz ödeme ve teslimat sistemleriyle entegre ediyor ve size
web sitesi optimizasyon önerileri veriyoruz.

3. Hesaplayıcıları (JavaScript ile) veya Editörleri (IFRAME ile) web sitenize ürün
sayfalarına uyguluyoruz.

4. Ürün sayfalarına ve banner'lara Hesap Makineleri ekliyor ve bunları nasıl
kullanacağınızı ve yapılandıracağınızı öğretiyoruz.

4. Bir alışveriş sepeti ve düzenleyiciler arasındaki entegrasyonu
yapılandırmanın yanı sıra çıktı dosyaları oluşturmayı test ediyoruz.

ve

Pixlpark Tabanlı Çözümler

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

