Proiect Reseller pentru Distribuitori de Soft

Prezentarea generală a produsului
Business Online Control Panel este un sistem ERP online simplu pentru gestionarea stocurilor și
vânzărilor. Include module de recepții marfă, gestionarea mai multor magazii, vânzări, facturare,
proforme, încasări.

Beneficii și avantaje
●
●

●

Funcționează online (și doar online) astfel se poate accesa de oriunde și oricând
Găzduire, întreținere și backup de date incluse în abonamentul lunar - astfel clientul are protecția
datelor contra furt, pierderilor cauzate de calculatoare și poate stabili permisiunile fiecărui punct
de lucru (utilizator/angajat)
Are o singură licență de activare cu oricâte puncte de lucru/magazii, nefiind necesară
achiziționarea mai multor licențe pentru mai multe puncte de lucru

Cui îi este destinat
BOCP este destinat firmelor mici și medii, care au nevoie de o soluție online pentru mobilitatea sau
necesitatea de coordonare mai multor puncte de lucru. Țintim firme care încă nu își permit soluții
scumpe.

Prețul produsului
Taxa de activare a programului este de aproximativ 150-250€+TVA, în funcție de ce module alege
clientul și are un abonament lunar de întreținere, suport și dezvoltare.
Prețurile actualizate ale modulelor și abonamentelor se găsesc pe www.bocp.eu.
Abonamentul lunar poate fi:
● doar facturier online: 5€+TVA
● gestiune, vânzări + facturier: 15€+TVA

Program de marketing pentru distribuitori
Eligibilitate
Sunt eligibile firmele care au ca activitate prestări servicii, producție sau comerț către alte firme
(business to business).

Compensare
Se încheie un contract de distribuitor pe baza căruia distribuitorul primește dreptul de a revinde sau
recomanda clienților produsul BOCP și primește un comision în urma acestor vânzări.

Comisioane

Se oferă un comision între 10% și până la 20% după fiecare vânzare a produsului calculat din taxele de
activare și inclusiv abonamente lunare.
Astfel dacă un client cumpără produsul și achită taxa de activare 150euro+TVA și un abonament lunar
de 15euro+TVA, se va calcula un comision din 150euro+TVA și se va genera lunar un comision din
15euro.
Licențele de activare pot fi facturate de distribuitor (care reține comisionul și plătește la Real Life SRL
diferența) sau pot fi facturate de Real Life și se virează comisionul către distribuitor pe baza facturilor.
Lista licențelor vândute, cât și sumele facturate de Real Life către acel client vor fi vizibile într-o aplicație
online unde se va genera și lista comisioanelor de facturat.

Mod vânzare
Sunt oferite două tipuri de licențe:
● licență gratuită pentru o perioada de 3 sau până la 6 luni.
● licență cu activare imediată
Pentru ambele cazuri se generază un cod de activare care se dă clientului și cu acest cod clientul își
activează contul online.
Licența se leagă de CUI-ul firmei. Nu se pot genera sau activa mai multe licențe pe același CUI.
Licențele gratuite pot fi oferite nelimitat în orice număr (la CUI-uri diferite).
Licențele gratuite sunt disponibile pentru a fi oferite clienților existenți sau noi care achiziționează servicii
sau produse. De exemplu: o firmă cumpără 2 calculatoare și primește ca bonus o licență pentru 6 luni
pentru a utiliza programul de facturare online. Se poate face promoție: daca cumpără 3 calculatoare
atunci primește licența pentru 9 luni.
În orice moment clientul final poate prelungi abonamentul sau poate să activeze module adiționale
contra cost. Din toate aceste taxe și activări ulterioare se generează comision.
Licențele cu activare imediată nu oferă o perioadă de probă și se oferă numai dacă clientul achită
valoarea acestora înainte de a primi codul de activare. Acest cod de activare va fi utilizat de client la
crearea contului pe www.bocp.eu și îi activează automat modulele achiziționate.
Alte detalii
Sistemul BOCP a fost lansat în anul 2008, fiind într-o continuă dezvoltare, astfel încât clienții noștrii
beneficiază de îmbunătățiri periodice ale programului. În prezent BOCP este folosit de aproximativ 150
de firme, dintre care 40 de firme îl folosesc si pentru magazine online.

