Ateljé 24/7

A

teljé 24/7 är arbetsnamnet på projektet som handlar om att förverkliga
beställningsfunktion som jag flaggade för redan 2005 först nu finns det
tekniska lösningar som möjliggör ett användarvänligt upplägg för alla
porträttfotografer där kunden kan titta, välja/beställa bild, ramar och andra
tillbehör. Kunden kan även betala direkt via siten eller att välja att betala vid
hämtning eller att få beställningen levererad hem. Det kommer att finnas en
begränsning om för hur stort belopp som kunden kan beställa för utan att
betala direkt eller ett visst förskott, mer detaljer om senare.
Tjänsten har två olika nivåer:
St Ni kan lägga upp bilder till era kunder, inloggning och lösenord skapas
automatiskt till kunden. Ett beställningsformulär gör det enkelt att beställa
bilder.

St+ En betalfunktion ansluts, kunderna kan betala på hemsidan. En
webbshopsmöjlighet tillkommer där ni kan sälja t.ex. ramar.
Servicen utformas så att alla dina fotograferingar, i lågupplöst form, läggs
upp på en gemensam server som administreras av PorträttSupport.
Där kan din kund i lugn och ro titta på sina bilder och lägga beställning som
går direkt till din ateljé. Länk måste finnas på din site ”beställa bilder” till
exempel. Länk till bildbeställning finns även på PorträttSupports site där
besökaren väljer fotograf. Länken från din site går direkt till platsen för dina
bilder, för vidare inloggning av din kund. Din kund får automatiskt ett mail
med inloggningsuppgifter och annan nödvändig information samtidigt går
kopia till dig.
Priser

St

Beräknat pris pr månad vid 6 månaders bindningstid 500 SEK

ST+

Plus 300 SEK = 800 SEK totalt vid 6 månaders bindningstid

En uppläggningsavgift tillkommer om 500 SEK för skapande av konton &
abonnemang.
Vid bindningstid om 12 månader eller längre ges 10 % rabatt på
månadsavgiften abonnemangstid är min 6 månader
På samtliga priser tillkommer moms 25 %
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