
Turnkey B2B 
E-commerce voor
D365 Business Central
Een kant-en-klare, geïntegreerde B2B e-commerce 
oplossing in één week – zonder complex IT project!



Houd uw bedrijf 24/7 draaiende
De e-commerce oplossing stelt u in staat om uw klanten te bedienen waar en wanneer het hen 
uitkomt ongeacht hun doel; of zij nu een aankoop willen doen of de laatste factuur willen 
downloaden. 

Verlaag risico’s en verkort de time-to-market
De oplossing is off-the-shelf. Dit betekent dat het gemakkelijk te gebruiken is en dat er geen 
codering aan te pas komt, waardoor een snelle en risicovrije installatie wordt gegarandeerd 
tegen een vaste prijs met flexibiliteit voor aanpassingen op maat indien nodig. 

Investeer in een platform dat meegroeit met uw bedrijf
De kant-en-klare B2B e-commerce oplossing is niet beperkt tot alleen B2B. Gebaseerd op 
Dynamicweb, kan het eenvoudig worden uitgebreid en aangepast om meerdere kanalen te 
bedienen, zoals we doen met toonaangevende merken als Lego Wear, Winnebago en Carrier.

Dynamicweb’s turnkey B2B e-commerce oplossing is volledig geïntegreerd met uw Microsoft Dynamics 365 
Business Central. Het biedt een complete online winkelervaring – geïmplementeerd en klaar voor gebruik 
binnen één week. 

Gebouwd op Dynamicweb’s unieke Business Suite, laat de oplossing u klein beginnen, om uw e-commerce 
business op te laten bloeien in een oplossing die gemakkelijk kan schalen en worden uitgebreid om uw 
toekomstige eisen en wensen te ondersteunen. 

Waarom Dynamicweb Turnkey B2B E-commerce?



Klanten vertrouwen op Dynamicweb

Onze Business Central geïntegreerde turnkey B2B e-commerce oplossing wordt geleverd via onze bewezen 
en betrouwbare methodologie. 

De basis is onze voorgebouwde integratiecomponent voor Business Central, beschikbaar in Microsoft 
AppSource. Samen met de configureerbare ontwerpbenadering van Dynamicweb, ondersteunt het uw 
merkidentiteit en levert het een best-in-class B2B e-commerce oplossing in slechts één week. Dit is hoe we 
het doen: 

Dag 1. Q&A en Setup
We beginnen met een Q&A om inzicht te krijgen in uw bedrijf. Vervolgens zetten we 
Dynamicweb op in onze Cloud omgeving en integreren we met uw Business Central.

Dag 2. Configuratie Design
Op basis van de stijl en merkidentiteit van uw bedrijf, zoals lettertypen, kleuren en 
afbeeldingen, configureren we de B2B e-commerce oplossing.

Dag 3. Aanpassingen Design
De merk-gebonden B2B e-commerce oplossing wordt aan u gepresenteerd en gedurende de 
dag afgerond. E-mail templates voor nieuwsbrieven worden ook voorbereid.

Dag 4. Training
We leren u hoe u uw producten kunt verrijken met afbeeldingen en teksten, hoe u producten 
kunt toevoegen, hoe u webpagina’s bouwt en gebruik maakt van de e-mailmarketing module.

Dag 5. Go-live
Het is nu tijd om te leren hoe u uw nieuwe oplossing bedient, bestellingen verwerkt en omgaat 
met klanten. Daarnaast maken we een plan om uw klanten te onboarden in de oplossing. 

Binnen één week bent u volledig up-and-running
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De kant-en-klare oplossing van Dynamicweb is gebouwd om uw bedrijfsprocessen en merkidentiteit te 
ondersteunen. Gebruikmakend van onze unieke configureerbare ontwerpbenadering, hebben we een best-
practice methodologie ontwikkeld en zullen we u adviseren op basis van wat u verkoopt en wie uw 
doelgroep is.

Wij ondersteunen uw unieke merk en identiteit

De turnkey oplossing biedt de beste sitefuncties:

Sitefuncties voor een geweldige winkelervaring

❑ Volledig flexibel design om uw 
merkidentiteit te ondersteunen

❑ Voorgestelde zoekopdrachten 
voor betere bruikbaarheid

❑ Toon alleen relevante 
producten o.b.v. facetten

❑ Ondersteuning voor varianten 
in kleuren, maten, etc. 

❑ Klantspecifieke prijzen en 
kortingen uit Business Central

❑ Vul het winkelwagentje van de 
klant vooraf in (impersonatie)

❑ Werken in uw Dynamicweb 
oplossing is intuïtief en biedt 
een geweldige editorervaring 

❑ Content wordt gemaakt met 
een visuele drag-and-drop 
aanpak. Wat je ziet is wat je 
krijgt

❑ Gebruik content management 
als aanvulling op e-commerce 
met landingspagina’s, 
formulieren en andere 
marketing gerelateerde content



De integratie van Dynamicweb met Business Central 
is kant-en-klaar en beschikbaar in de AppSource van 
Microsoft. Het integreren van uw oplossing en ERP is 
daardoor binnen één dag gedaan. 

De unieke benadering maakt gebruik van live 
verzoeken en gegevensreplica om uw bedrijfslogica 
te hergebruiken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
uw e-commerce oplossing altijd actief is. 

Een ander groot voordeel is dat de 
integratiecomponent continu wordt bijgewerkt om 
de nieuwste versie van Business Central te 
ondersteunen, wat een vereiste is van Microsoft. 

Integratie met Dynamics 365 Business Central

Bekijk de Dynamicweb Plug-In Unit voor Dynamics 
365 Business Central

Business Central integratie functies

De integratie ondersteunt de benodigde eindpunten voor data-uitwisseling met de B2B e-commerce 
oplossing om ervoor te zorgen dat uw klanten altijd de juiste data in de webshop zien.

Geplande data-uitwisseling

❑ Valuta’s 
❑ Landen
❑ Talen
❑ Producteenheden
❑ Fabrikanten
❑ Klantcontacten
❑ Product-/artikelgroepen
❑ Producten/artikelen
❑ Gerelateerde producten

Live data-uitwisseling

❑ Eenheidsprijzen
❑ Huidige voorraad
❑ Verkooporders
❑ Prijsberekening van verkooporders
❑ Geschiedenis van verkooporders
❑ Facturen en creditnota’s 

Bekijk hier de volledige documentatie

https://appsource.microsoft.com/en-cy/product/dynamics-365-business-central/PUBID.dynamicweb%7CAID.dynamicweb-d365bc-integration-add-in%7CPAPPID.ca39f1d0-dbfd-4b00-b9b1-4b4fd1baa075?tab=Overview
https://doc.dynamicweb.com/turnkey-solutions/b2b-ecommerce-for-business-central/list-of-features


Dag 4 is de trainingsdag. We leren u hoe u uw oplossing gebruikt en laten u kennis maken met ons online 
support universum waar de meeste antwoorden te vinden zijn. 

Training – we laten u niet alleen!

Wat u zult leren

❑ Hoe de e-commerce en 
integratie instellingen werken

❑ Orderstromen, online 
betalingen, expediteurs en 
vrachtregels instellen

❑ Producten aanmaken, navigatie
instellen, afbeeldingen
uploaden en producten
verrijken

❑ Werken met Dynamicweb 
Content Management voor
landingspagina’s, content 
pagina’s en e-mailmarketing

Go-live – tijd om te beginnen met verkopen!

Het is nu tijd om bestellingen aan te nemen en een plan te maken om uw klanten te onboarden. Meestal 
testen we de oplossing met een aantal van uw trouwe klanten voordat we de nieuwe webshop openen voor 
het grote publiek om er 100% zeker van te zijn alles soepel verloopt.

Go-live activiteiten

❑ We maken een plan voor het 
testen en onboarden van uw 
klanten

❑ Instellingen van het klantdomein, 
SSL-certificaat, Google Tag 
Manager en Google Analytics

❑ Leer pagina’s te optimaliseren 
voor SEO en 301 omleidingen te 
maken om de huidige SEO 
ranking mee te nemen

https://www.dynamicweb.nl/


Uw kant-en-klare Dynamicweb oplossing wordt geleverd met alle noodzakelijke functies om onmiddellijk uw 
producten online te verkopen, inclusief E-commerce, Check-out, Content Management en E-mailmarketing:

Sitefuncties – vanaf het begin beschikbaar!

E-commerce en Check-out

Navigatie via productcategorieën √

3 productlijstontwerpen (grid, lijst, details) √

Uitgebreide productdetailpagina √
Productdetails (titel, beschrijving, prijs, voorraad) √
Volledige beschrijvingen √
Lay-out voor categorievelden √
Document downloaden √
Lay-out voor video (YouTube) √
Lay-out voor gerelateerde producten √

Ondersteuning voor kenmerken van varianten √
Productlijst filtergroepen op basis van facetten 5
Productlijst sorteren √
Mini winkelwagen voor besteloverzicht √
One-step of multi-step check-out √
Factuur of creditcardbetaling √
Orderbevestiging e-mail √

Selfservice Klantenportaal
Toegang tot bestellingen vanuit Business Central √
Toegang tot facturen vanuit Business Central √
Toegang tot creditnota’s vanuit Business Central √

Content Management
Responsief ontwerp √
Aantal content pagina’s in uw ontwerp 5
Soorten beschikbare content pagina’s 

Dealers zoeken √
Blog en artikelen √
Personeelslijst √
Kaarten √
Informatiepagina √
White papers √
Videos √
Pop-up banner meldingen √

Homepage en header carrousels √
Zoeken in producten en content √

E-mailmarketing
Verlaten winkelwagen e-mail √
Nieuwsbrief e-mailcampagne 1

https://www.dynamicweb.nl/


Over Dynamicweb
Dynamicweb, met het hoofdkantoor in Aarhus, Denemarken, ondersteunt vandaag de dag meer dan 4.000 
bedrijven wereldwijd in nauwe samenwerking met meer dan 200 gecertificeerde partners.

Product Information 
Management (PIM) 
om productdata te 
verrijken, valideren en 
publiceren naar 
marktplaatsen en 
catalogi

Content

E-commerce

Marketing

PIM

Integratie

Marketing voor 
personalisatie en 
geautomatiseerde 
campagnes

E-commerce voor zowel 
B2B, B2C als selfservice 
portalen

Content Management 
voor websites, 
landingspagina’s en om 
verkeer te genereren via 
SEO

Integratie Framework
om verbinding te maken 
met elk systeem van 
derden 

Met Dynamicweb heeft u één platform voor uw hele digitale wereld! Naast E-commerce, heeft u de 
mogelijkheden voor Product Information Management (PIM), Content Management en Marketing Automation 
in één enkele oplossing. Deze mogelijkheden worden waardevol na de go-live, wanneer de echte strijd begint 
om “meer te verkopen”. 

Meer dan een winkelwagentje

Platform mogelijkheden

DYNAMICWEB HQ
(+45) 702 52 090
info@dynamicweb.com 
www.dynamicweb.com

DYNAMICWEB BNL
(+31) 8 527 33 576
info@dynamicweb.nl 
www.dynamicweb.nl 

DYNAMICWEB NO 
(+47) 932 20 230 
info@dynamicweb.no 
www.dynamicweb.no

https://www.dynamicweb.nl/producten/e-commerce
https://www.dynamicweb.nl/producten/content-management
https://www.dynamicweb.nl/producten/content-management
https://www.dynamicweb.nl/producten/e-commerce
https://www.dynamicweb.nl/producten/digital-marketing
https://www.dynamicweb.nl/producten/product-information-management
https://www.dynamicweb.nl/producten/integratie
https://www.dynamicweb.nl/producten/digital-marketing
https://www.dynamicweb.nl/producten/product-information-management
https://www.dynamicweb.nl/producten/integratie

