Automaattiset tarjouspaketit
Automaattiset tarjouspaketit eli Bundlet
lisäävät verkkokaupassa keskiostosta.
Bundlet näkyvät omalla välilehdellään
verkkokaupassa tuotekortin kuvauksen
vieressä.

Ideana on että asiakas ostaa haluamansa
tuotteen lisäksi jonkun yhteensopivan tuotteen
ja saa lisätuotteesta alennusta.
Esim. Ostaa kameran ja muistikortin, jolloin
maksaa kamerasta täyden hinnan ja saa
alennusta muistikortista kun ostaa sen
bundlattuna.

Järjestelmä tekee tarjouspaketin kaikista eri
variaatioista kuitenkin lisäämättä enempää
kuin yhden tuotteen yhdestä tuoteryhmästä.
Esim. Jos lisää kameralle lisävarusteiksi
muistikortit 16 Gb ja 32 Gb, niin järjestelmä
tekee kaksi eri tarjouspakettia:
kamera+16Gb
kamera+32Gb.
Esim2. Jos lisää kameralle lisävarusteiksi
kameralaukun sekää muistikortit 16 Gb ja 32
Gb, niin järjestelmä tekee viisi eri
tarjouspakettia:
Kamera+nahkalaukku
kamera+nahkalaukku+16Gb
kamera+nahkalaukku+32Gb.
kamera+16Gb
kamera+32Gb.

HUOM! Multituotteita ja lajitelmatuotteita eivät
sovi bundleihin koska asiakas ei voi tehdä
valintaa tarjouspaketeissa.
HUOM2! Jos tarjouspakettia ei näy, varmista
että lisävarusteella on varastisaldoa tai että
varastoasetukset ovat kunnossa.

Asetukset
Automaattiset tarjouspaketit voi kytkeä verkkokaupan asetuksista.

1.
2.
3.
4.
5.

Mene kohtaan Tuoteominaisuudet ja -listaus asetukset.
Valitse Kaikki asetukset (muokkaus omalla vastuulla)
Mene kohtaan Lisä- ja erikosominaisuudet
Määritä alennusprosentti lisävarusteille
Määritä lasketaanko alennus tuotteen hinnasta vai katteesta.

Yhteensopivat tuotteet
Järjestelmä käyttää yhteensopivia tuotteita tuoterekisterin lisävarusteet välilehdeltä.
1.

Sisällysluettelo:
Asetukset
Yhteensopivat tuotteet
Alennuksen muodostuminen

1. Etsi oikea päätuote (esim. Kamera)
2. Mene tuotteen Lisävarusteet -välilehdelle
3. Lisää päätuotteelle yhteensopivat tuotteet (esim. muistikortti,
kameralaukku) kaksois klikkaamalla Tuotehaun tuloksia.
4. Tallenna ja päivitä muutokset verkkokauppaan

Alennuksen muodostuminen
Esim. Jos tuotteiden hinnat ovat seuraavat:
Kameran verollinen myyntihinta on 449 €
16 Gb muistikortin verollinen myyntihinta on 20 € ja verollinen
keskiostohinta on 15€ eli 5 € on myyntikatetta.
Nahkalaukun verollinen myyntihinta on 149€ ja verollinen
keskiostohinta on 89€ eli 60€ on myyntikatetta,
ja asetukset ovat seuraavat:
Tuote tarjouspaketin alennus lasketaan katteesta: Kyllä
Tuote tarjouspaketin oletus alennusprosentti: 50
, niin tarjouspaketille muodostuu hinta seuraavilta riveiltä:
Kamera 449
Muistikortti 20 €
Muistikortin alennus 5€ - 50% = -2,5€
Nahkalaukku 149€
Nahkalaukun alennus 60€ - 50% = -30€
eli Bundlen hinnaksi tulee 449+20-2,5+149-30 = 585,5 €. Asiakas saa
siis 32,5€ alennusta ovh hinnasta kun ostaa kaikki kerralla.

