
Producten
Maak producten aan met een handige wizard. De 
Webshop biedt productsjablonen om  tijdsefficiënt 
gelijksoortige producten in te voeren.  Een product kan 
elke vorm van digitale content bevatten, in de vorm van 
één of meerdere bestanden en/of content packages. Alle 
content is te beveiligen met een licentie. 

Zoeken en bladeren
Zelf bepalen welke producten er op de homepage komen 
te staan. Selecteer zelf welke producten dat zijn, of dat 
aan bepaalde parameters (populair, nieuw etc.) overlaten. 
Klanten kunnen de producten eenvoudig vinden via de 
flexibele categoriestructuur of de uitgebreide zoekfunctie. 
Bladeren door het gehele aanbod is vanzelfsprekend ook 
mogelijk.  
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Veilig digitale content verkopen met licentie. In een aantrekkelijke en interactieve webshop. Met 
cumlaude Webshop beschikt u over een professioneel en gebruiksvriendelijk online verkoopkanaal dat 
volledig naar eigen behoeften is in te richten en aan te passen.

Shop-in-shop structuur
Kies ervoor om de Webshop in te delen aan de hand 
van Etalages. Met deze Etalages wordt een marktplaats 
opgebouwd met herkenbare shop-in-shops van 
verschillende merken of organisaties.

Content niet ‘weggeven’
Altijd de regie over wat er met de content gebeurd. 
Een klant koopt toegang tot het materiaal, en niet per 
definitie de bestanden zelf. Zo voorkomt de webshop dat 
er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van beschermde  
content. 
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Licenties
De toegang tot content wordt met licenties geregeld. 
Licenties kunnen aan alle producten gekoppeld worden. 
Er zijn drie soorten licenties beschikbaar: 

• Geldig tot instelbaar aantal dagen na activatie
• Geldig tot instelbare einddatum
• Geen beperkingen (levenslang gebruik)

Klanten krijgen na betaling een activatiecode, waarmee 
gekochte content beschikbaar word gemaakt. Deze code 
kan beschikbaar worden via het klantaccount en/of een 
orderbevestiging per e-mail worden gegeven.

Uitgebreide betalingsmogelijkheden
De Webshop biedt standaard de mogelijkheid om klanten 
te laten betalen per factuur. Voor uitgebreide online 
betalingsopties kan Three Ships een koppeling realiseren 
met e-payment specialis en zoals Buckaroo en Stripe. 
Met deze koppeling kunnen klanten met iDeal, PayPal, 
Mastercard, Visa, American Express, Giropay, eenmalige 
of doorlopende machtiging, overboeking en diverse 
cadeaukaarten betalen. 

Permissies
Bepaal met het fl exibele permissiesysteem  wat 
gebruikers wel en niet zien. Bijvoorbeeld met een open 
of gesloten registratiesysteem, waarbij de registratie via 
Facebook en/of Twitter kan worden aangeboden. Bepaal 
ook zelf welke gebruikers wel of niet kunnen overgaan tot 
aanschaf van een product. 
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Rapportage
Het Dashboard geeft overzicht over bestellingen en 
inkomsten. Stel fi lters in om een bepaalde periode te bekijken 
of juist een totaaloverzicht te krijgen. Het orderoverzicht 
biedt gedetailleerde informatie over elke bestelling. 

Interactie
Recensies
Laat bezoekers een recensie laten plaatsen bij de aangeboden 
producten. Dit kan in de vorm van een waardering (sterren) 
en een geschreven tekst.  

Contact met verkoper
Elke websitebezoeker kan u als de verkopende partij een 
bericht sturen via de Webshop.  

Delen op social media
Deel producten op sociale media.met een druk op de knop.

Marketingmogelijkheden
Marketingpagina’s
Met het overzichtelijke CMS van de Webshop is het heel 
makkelijk zelf informatiepagina’s aan te maken en deze en 
in te richten. Bewerk menu’s en inhoud met de  ingebouwde 
editor of maak gebruik van CSS en Javascript om de 
webpagina’s aantrekkelijk op te maken. 

SEO
De Webshop pagina’s zijn zoekmachinevriendelijk. Geef 
zelf uitgebreide meta-informatie aan pagina’s mee om zo 
de positionering van de webshop bepalen. Vanzelfsprekend 
biedt de Webshop ondersteuning voor Google Analytics 
zodat analyses van bezoekersverkeer en klikgedrag kunnen 
worden gemaakt.

E-mail marketing
De Webshop kan worden gekoppeld met de e-mailservices 
MailChimp (voor e-mailmarketing) en Mandrill (transactional 
e-mail). Met beide diensten kunnen HTML en tekst e-mails 
automatisch laten versturen. Er zijn uitgebreide rapportages 
met tracking- en klikinformatie beschikbaar.
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Voordelen cumlaude Webshop
• Professionele uitstraling in eigen huisstijl
• Veilig digitale producten verkopen met licenties
• Ondersteunt de meest gangbare 

betalingsmethoden
• Geschikt voor B2B en B2C
• Uitgebreide marketingtools

Mogelijke uitbreidingen
• Auteursomgeving voor het maken van interactieve 

e-Books en e-learning materialen
• Afspeel- en begeleidingsmodule van e-learning 

materialen
• Volledige cursussen ontsluiten door integratie met 

cumlaude Academy.

Meer informatie
Meer weten over cumlaude Webshop of één van de 
andere cumlaude producten? Neem contact  op met 
een van onze accountmanagers voor een demo of een 
persoonlijk gesprek over uw behoeften.  
Bel ons 010 285 99 66 of kijk op threeships.nl

V e i l i g  d i g i t a l e
c o n t e n t  v e r k o p e n
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