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Uw weet als geen ander dat de markt veranderd en integraties met andere systemen 

steeds belangrijker wordt. Uw core business is het verkopen, implementeren en 

onderhouden van webshops en portals. Het ontwikkelen en onderhouden van 

maatwerkkoppelingen zijn daar vaak geen onderdeel van. Conneqt is een 

gestandaardiseerd en bewezen koppelingsplatform voor 

e-commerce en erp. Koppelen wordt hierdoor eenvoudiger en succes gegarandeerd.

Uitdagingen met maatwerkkoppelingen:

Het ontwikkelen van een maatwerk- 
koppeling is complex, duurt lang en 
slaagt niet altijd.

Lange doorlooptijd Geen core business Hoge kosten

Conneqt is aantrekkelijk 
voor klant én partner!

U wilt zich niet druk maken om data van het ene 
systeem naar het andere te krijgen.

Installeer een van de composer packages, en uw 
werk is gedaan. Wij regelen de uitwisseling van 
o.a. klanten, orders en artikelen met het erp-
systeem. Snel en doeltreffend.

1
Wanneer koppelen niet uw dagelijkse 
business is wordt dit vaak ‘erbij’ 
gedaan.

2
Bij elke maatwerkkoppeling wordt het 
wiel opnieuw uitgevonden. Dit kost 
veel tijd en geld.

3

“Wij kunnen in één klap diverse koppelingen aanbieden voor 
onze klanten. Commercieel erg interessant…”
Bas Jansen, directie Creative ICT

Kies voor een 
standaard oplossing!
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Conneqt integreert 
e-commerce met erp.

Erp en e-commerce systeem blijft update proof

De belangrijkste 
features van Conneqt:

Zowel B2B portals als B2C webshops

Geen zorgen om het beheer, wij zorgen voor 
optimale beschikbaarheid en beveiliging

Uitbreidbaar met standaard modules en 
klantspecifieke functionaliteit.

Conneqt werkt onder andere met de volgende systemen:

Staat uw systeem er niet tussen? Neem contact op via hello@conneqt.io en 
we bespreken graag de mogelijkheden.

Centrale monitoring, logging, rapportages 
en (mobiele) alerts

(Binnenkort beschikbaar)

(Binnenkort beschikbaar)

(Binnenkort beschikbaar)

E-COMMERCE SYSTEEM

1 & 2

ERP SYSTEEM
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Download alle composer packages 

voor de integratie extensies op:

https://packagist.org/packages/conneqt/

256-bits encryptie FTP & API webservices Monitoring, logging & alerts

Wat levert Conneqt 
u en uw klant op?

Korte time-to-market
Snelle implementatie door standaard 
extensies en uitgebreide documentatie

Optimale performance van webshop en erp-systeem
Logica centraal in de cloud, dus minimale belasting van 

Magento- en erp-systeem

Beheer & support
Wij zorgen voor optimale 

beschikbaarheid, beveiliging en support.

Flexibel naar wens aanpasbaar
U kiest welke gegevens er worden gesynchroniseerd. Door 

meerdere uitbreidingsmodules is bijna elke klantwens uitvoerbaar.

Kortingsregelingen
Aantrekkelijke kortingen 

beschikbaar voor e-commerce partners

Eenvoudig updaten
Update het erp en e-commerce systeem zonder zorgen en extra 

hoge kosten voor het bijwerken van de koppeling.

Online documentatie

Composer packages

Conneqt is aan te spreken via verschillende 

synchronisatie mogelijkheden. Bestanden over 

sFTP en Webservices als ook in verschillende 

formaten. Bekijk www.conneqt.io/docs voor 

uitgebreide documentatie.
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Conneqt data-flows.

Speciale prijzen
Synchroniseer alle prijsafspraken in de vorm van 

kortingsgroepen, klantspecifieke prijzen en staffel 

prijzen. Na inlog verschijnen de juiste prijzen per 

zakenpartner in de webshop/portal.

Realtime synchronisatie van alle verkoopinformatie, zoals artikelen, prijzen, voorraad, 

klanten en orders. Extra modules zorgen voor uitbreidingsmogelijkheden die bijna 

elke klantwens mogelijk maakt.

Artikelen

Orders

Klanten

Diverse uitbreidingsmodules

Retouren / RMA
Direct een retour aanvragen van een geleverde order 

en volledig geautomatiseerd verwerkt in het ERP 

systeem. Handel de retour af en stuur statusupdates 

terug.

Offertes
Vraag vanuit de webshop of portal offertes aan op 

basis van het productassortiment en handel deze af in 

het erp systeem. Stuur één of meerdere offertes terug 

en converteer geaccepteerde offertes direct naar 

weborders.

Attributen & categorieën
Wanneer het complete assortiment gestuurd moet 

worden vanuit het erp. Categorieën aanmaken en 

updaten, evenals het aanmaken, updaten en 

verwijderen van artikelattributen.

Extra functionaliteit nodig? Conneqt is flexibel genoeg om bijna elke specifieke wens te integreren zonder al te veel 
maatwerk. Neem contact op via hello@conneqt.io en vraag naar de mogelijkheden.

PDF documenten
Nooit meer kopiefacturen versturen maar direct 

synchroniseren en downloaden op de inlogpagina van 

de zakenpartner. Productdownloads tonen per 

artikel? Geen probleem!

Multi ZP account
Geef meerdere contactpersonen per 

zakenpartner een apart account in de 

webshop of portal. Met deze module is 

dat mogelijk.



Download alle composer packages 

voor de integratie extensies op:

https://packagist.org/packages/conneqt/

Contactgegevens:

Conneqt.io

Ethaanstraat 2C

7463PC, Rijssen

www.conneqt.io

hello@conneqt.io


