
Fremtidssikret 
webshop eller webportal

- med integration til DSM -

DSM
Dealer Service 
Management

På den måde slipper I for at vedligeholde data 
og priser i to forskellige systemer. 

Det er vigtigt, at design og brugervenlighed er 
i top, og at jeres kunder kan finde jeres produk-
ter, når de søger på internettet. 

Det hjælper vi jer med.

En standard webshop løsning
En standard Magento webshop løsning er inklu-
siv integration af ordrer, varer, lagerbeholdning 
samt kunder til og fra DSM. Herunder også 
betalingsmodul, søgeoptimering, design samt 1 
dags workshop.

NAV

Webløsning med integration til DSM
JMA leverer en fremtidssikret shopløsning, hvor 
data er integreret fra DSM-systemet til shop-
pen og tilbage til DSM igen. Vi sørger for, at 
jeres data løbende bliver skubbet fra DSM til 
webshoppen. Og at ordrerne bliver skubbet fra 
webshoppen til DSM. Samtidig kan vi sørge for, 
at kundedata også bliver synkroniseret. 

Brugervenlighed i top
I vores løsning er inkluderet en køreklar Magen-
to webshop inklusiv design, betalingsløsning, 
klargøring, teknisk søgemaskineoptimering, ud-
dannelse samt integration til lagersystem.
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Hertil kommer hosting samt opgraderinger til nye-
ste moduler i både DSM og Magento.

Webportaler
JMA tilbyder også services inden for integra-
tioner af DSM data til øvrige webportaler. 
Webportaler fremstillet af enten   eksterne le-
verandører eller leveret af JMA A/S. Webpor-
taler muliggør en nem og effektiv overførsel 
af oplysninger mellem dig og dine kunder, 
leverandører eller samarbejdspartnere. Vi kan 
også sørge for, at data fra maskinhandlernes 
egen RESERVEDELSDATABASE bliver integreret 
til en særskilt webshop eller webportal.

Garanti og Reklamationer
Webportaler er webløsninger til for eksempel 
udveksling af ordrer, håndtering af garanti og 
reklamationer, produkt- og maskininformatio-
ner samt support. 

Webportalerne er tilgængelige via en web-
browser på en desktop, laptop, tablet eller 
smartphone. Displayet tilpasser sig automatisk 
til skærmstørrelsen, hvilket gør webportalen til 
et meget enkelt og behageligt arbejdsværktøj 
i det daglige arbejde. Grænsefladen er baseret 
på XML, CSV og lignende teknologier.

Fordele

• Webportalen er baseret på den nyeste 
teknologi

• Fleksibilitet, som er baseret på dine be-
hov og præferencer

• Integration med data fra DSM-systemet
• Håndtering af garantier og reklamationer
• Tilgængelig på enhver browser med res-

ponsivt design

Bliv mobil med JMA DSM

Med den nyeste version af JMA DSM kan 
du styre din forretning, hvorend du be-
finder dig. 

De nye muligheder med mobile enheder 
gør det nemt for dig at få indblik i ordrer, 
leads, økonomi og meget andet imens du 
er på farten - og du kan helt selv styre, 
hvordan din skærm skal se ud.

Se mere på www.jma.dk

DSM Fordele
• Fremtidssikret og globalt respekteret ERP løsning fra Microsoft Dynamics NAV med specialudviklet 

brancheløsning fra JMA DSM
• Certificeret løsning, som følger opgraderinger og versionshåndtering i overensstemmelse med 

Microsoft Dynamics NAV versioner
• Fuldt opdateret og moderne JMA DSM brancheløsning, som er initieret af branchens behov og 

udviklet af eksperter
• Professionelle og kompetente service- og konsulentydelser
• Certificeret og driftssikkert hostingmiljø

Om JMA
Vi er specialister inden for IT-løsninger til maskinhandlere. Vi rådgiver om optimering af forret-
ningsgange, maskinkonfiguration, økonomisk rapportering, kædehandelsanalyser, uddannelse, 
tekniske installationer samt hosting - kort sagt alt vedrørende maskinhandlernes IT. Vi er den erfarne 
sparringspartner med nære relationer til både leverandører og brancheforeninger.


