Start uw eigen
fotoalbumbedrijf.
Met het TAOPIX™
Photobook-platform

you can

TAOPIX Photobook is een end-to-end
softwareplatform dat het gehele fotogeschenkproductieproces beheert, van ontwerp tot
levering. TAOPIX Photobook stelt klanten van
professionele fotolabs en drukkers in staat hun
product zelf te downloaden, ontwerpen,
bestellen en betalen en biedt een
productiemodule voor het volgen, afdrukken
en verzenden van opdrachten.

Open nieuwe markten

Behoud klantloyaliteit

TAOPIX-klanten hebben volledige zeggenschap over de
bedrijfsmodellen die ze willen hanteren, omdat TAOPIX onbeperkt
gebruik mogelijk maakt van merknamen, productontwerp, templates
en prijzen – allemaal standaard geleverd. Dit houdt in dat u door één
TAOPIX-oplossing te installeren, verschillende producten, merken en
websites kunt bouwen voor verschillende klanten en markten,
allemaal met variabele uitstraling, prijzen en klantfuncties. Met de
ongeëvenaarde en unieke flexibiliteit van TAOPIX kunt u:

De bestanden van uw klant kunnen door geen enkele andere
drukker, ander fotolab of andere TAOPIX-licentiehouder worden
verwerkt, omdat elke TAOPIX-download individueel wordt aangepast
met een eigen, unieke licentiesleutel. Zo kunt u belangrijke klanten
bedienen die ervan verzekerd zijn dat hun printopdrachten alleen
door uzelf zullen worden geproduceerd. En u hoeft zich geen zorgen
te maken over agressieve concurrentie.

• uw topklanten hun eigen, beveiligde fotoalbumsite bieden
• beveiligde, online betalingsgateways bieden
• volledige controle behouden over het productieproces
• de koppeling maken met MIS-systemen

Verhoog de winstgevendheid
Als u al hebt geïnvesteerd in afwerkingsapparatuur en digitale
afdrukapparatuur van fotokwaliteit, hoeft uw intrede in de
fotoalbummarkt relatief weinig te kosten. En omdat de markt nog in
de kinderschoenen staat, is het potentieel voor snelle instappers
enorm. U hebt de unieke kans om nu en in de toekomst te profiteren
van deze nieuwe inkomstenbron met hoge marges, door unieke
producten te bieden die niemand anders biedt. Het
investeringsrendement kan enorm zijn; klanten berichten over
exponentiële toename van het aantal pagina's. TAOPIX Photobook is
het platform waarmee u tot deze markt van hoge marges en hoge
omzet kunt toetreden.

Uw klant profiteert.
Snel en efficiënt fotoalbums maken

Aan de slag

Met TAOPIX Photobook kunnen klanten die een fotoalbum willen
maken de Designer-software downloaden naar een Mac of pc. Het
fotoalbum kan worden samengesteld zonder dat er een
internetverbinding nodig is. Klanten kunnen hun foto's snel
importeren in de Designer-software, zodat ze onmiddellijk na
installatie hun album kunnen gaan maken. Er kan aan meerdere
projecten tegelijk worden gewerkt. Zodra een project is gestart
kunnen de voltooide pagina's worden opgeslagen, om er later mee
verder te gaan. Er zijn geen beperkingen aan het aantal keren dat
een project kan worden opgeslagen of herzien.

De TAOPIX Starter Kit wordt standaard geleverd bij elke aankoop
van TAOPIX Photobook. U kunt uw nieuwe klanten een uitgebreide
reeks kant-en-klare fotoalbumtemplates en -ontwerpen bieden,
waarmee ze snel en makkelijk aan de slag kunnen. Ze nemen een
ontwerp naar keuze, importeren hun foto's in de Designer-software
en klikken op 'Autoflow'. De foto's worden automatisch over het
fotoalbum verdeeld en het aantal gewenste pagina's wordt
tegelijkertijd gemaakt.

Klantsoftware op maat voor iedere klant
TAOPIX Designer kan worden aangepast aan de individuele
behoeften van uw klanten. Beginners kunt u het hoogste niveau aan
ondersteuning geven. Zij downloaden een versie van de TAOPIX
Designer-klantsoftware met ingebouwde assistent, wizard en/of de
TAOPIX Genie. Dit zijn allemaal hulpmiddelen die de
fotoalbummaker door het hele creatieproces leiden.

Flexibele betalingsopties
TAOPIX Photobook biedt uw klanten een winkelwagenfunctie, die
bestaat uit een flexibele prijs-engine met opties voor BTW,
verzendkosten, kortingsbonnen en korting per pagina. Ook kunnen
uw klanten hun gewenste betalingsmethode kiezen (bijv. creditcard,
overschrijving, iDeal of PayPal).

Voor de gevorderde klant kan de Designer-software eventueel één of
meer van de geavanceerde functies van TAOPIX Photobook bevatten.
U kunt de Genie en andere hulpmiddelen voor de ervaren
gebruikers uitschakelen en de software aan hun wensen aanpassen.

Belangrijkste functies
18 talen

Bestellen &
betalen

	Meer dan 20 betalingsgateways voor
meerdere landen
Downloaden &
ontwerpen

Complete, end-to-end
oplossing

Beveiligd
uploaden

	Ingebouwde trainingsassistent, wizard en
controle voor verzending

Taopix Designer
Downloaden Mac/pc + installeren > Album
ontwerpen

	Auto-update – dynamische levering van
bijgewerkte templates, stijlen en inhoud

Taopix Web
Verzenden

Bestellen > Online betalen > Beveiligd uploaden
bestelling

Taopix Productie
Opdrachtticket > PDF-uitvoer > Afdrukken > Afwerken
> Verzenden

Afwerken

Afdrukken

	Onbeperkte mogelijkheden - voor
business-to-business- en business-toconsumermodellen

Opdachtticket
PDF-uitvoer

	Starter Kit - een uitgebreide reeks
templates en ontwerpen
	TAOPIX Connector – een koppeling naar
MIS, Workflow, Colour Management en
productiesystemen van derden
	TAOPIX Multisite-optie – voor efficiënte
fotoalbumproductie op meerdere sites
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