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SEEEMS.SHOP - funktioner og priser 

Alle priser i danske kroner ekskl. moms 

STANDARD SHOP STANDARD SHOP 
ekskl. hosting 

 
Opstartspris for licens, standardskabelon, opsætning og 
tilpasninger, jf. nedenstående 

 
20.000,- 

 
20.000,- 

 
Løbende systemopgraderinger og hosting 
 

349,- pr. md. 
209,- pr. md. 
ekskl. hosting 

Generelt   

Antal licenser 
Gælder for 1 CVR-nr. og 1 regnskab (i tilfælde af 
integration med økonomi- og/eller kassesystem) 

1 1 

Antal webshops pr. licens Ubegrænset Ubegrænset 

Antal forskellige domænenavne, som kan tilknyttes1 
dinwebshop.dk og www.dinwebshop.dk tæller som ét 
domænenavn. 

2 
 

Mulighed for flere domænenavne kan 
tilkøbes for 20,- pr. md. pr. domæne. 

Afhænger af hosting 

Antal e-mailadresser2 100 Afhænger af hosting 

Antal sider Ubegrænset Ubegrænset 

Antal sprog til webshop 
Ekskl. eventuelle oversættelser af tekster. 
Standardtekster findes allerede til dansk, engelsk og 
tysk. 

Ubegrænset Ubegrænset 

Flere administrationssprog 
Dansk og engelsk 

  

Klar-til-brug webshop standardskabelon   

Mulighed for selv at lave en komplet skræddersyet 
skabelon 

  

Responsivt design 
Indholdet tilpasser sig automatisk skærmen på 
computer, tablet og smartphone. 

  

HTML 5 understøttelse   

 
Kom-godt-i-gang hjælp fra SEEEMS

3
 

  

Installation af SEEEMS.SHOP system samt 
standardskabelon 

 
Første time uden beregning. 

 

Eventuel ekstra tid afregnes som support. 

Tilpasning af logo, farver, baggrundsgrafik og skrifttyper   

Tilknytning af domænenavne   

Tilføjelse af favicon (grafik leveres af kunden)   

Tilføjelse af Google Analytics sporing (sporings-id leveres 
af kunden) 

  

Opsætning af første e-mail  - 

Opsætning af mail-adresser, som skal modtage ordrer, 
mails fra kontaktformular m.m. 

  

Opsætning af shop 
Bl.a. eksempler for produkter, kategorier og eventuelle 
varianter, regler for moms og valuta, regler for fragt og 
levering, produktvisning og hele ordreprocessen 

  

Gratis kursus hos SEEEMS eller online via telefon og 
skærmdeling 

2 timer 2 timer 

Gratis support 1 time 1 time 

                                                           
1 Anskaffelsespris og løbende omkostninger for selve domænet er ikke inkluderet. Eventuel hjælp med at opsætte korrekt pegning (DNS) i ekstern 
DNS-administration er heller ikke inkluderet. 
2 Support relateret til e-mail afregnes særskilt, medmindre supporten skyldes problemer i e-mail administration, som SEEEMS er ansvarlig for. 
3 Kom-godt-i-gang hjælpen gælder for den første webshop. Hvis der skal sættes flere webshops eller designs op, er der tale om tilkøb. 
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Alle priser i danske kroner ekskl. moms 

STANDARD SHOP STANDARD SHOP 
ekskl. hosting 

 

Produkter 
  

Antal produkter Ubegrænset Ubegrænset 

Antal produktkategorier Ubegrænset Ubegrænset 

Antal niveauer i produktmenu (mulig dybde i 
underkategori-struktur) 

Ubegrænset Ubegrænset 

Samme produkt kan vises i flere kategorier   

Antal produktvarianter (størrelse & farve) Ubegrænset Ubegrænset 

Hver produktvariant kan have eget billede, egen 
beskrivelse, egen pris, egen lagerstatus etc. 

  

Relaterede produkter 
Kan fx vises på produkt-detailsider og ved køb af et 
produkt 

  

Alternative produkter 
Viser alternativer for et produkt - fx kopiprodukter med 
lavere pris 

Tilkøb Tilkøb 

Vis/skjul udvalgte produkter og produktkategorier   

Differentieret visning af produkter og produktkategorier 
afhængig af login (B2B) 

  

Produkttags til yderligere kategorisering af produkter   

Produktoversigter kan vise produkter i spalter eller i 
listeform 

  

Sortering af produkter i produktoversigt 
Enten i bestemt foruddefineret rækkefølge, eller efter 
produktnummer, produktnavn eller pris 

  

Produkt-detailsider 
Separat side for hvert produkt med detaljeret 
beskrivelse af det respektive produkt 

  

Korte og lange produktbeskrivelser 
Kan også skrives i HTML-editor 

  

Antal billeder pr. produkt 
Vises i billedgalleri 

Ubegrænset Ubegrænset 

Automatisk skalering af produktbilleder   

Zoom-funktion på produktbilleder   

YouTube-video på produkt-detailside   

Pdf-dokument som kan downloades fra produkt-
detailsiden 
Fx produktbeskrivelse, manual, vaskeanvisninger el.lign. 

  

Visning af produktdata/-specifikationer i tabelform   

Vis lagerstatus og om et produkt er udsolgt eller med 
længere leveringstid 

  

Søgefunktion inkl. fri-tekst søgning og straks-visning af 
søgeresultat mens man endnu indtaster sine søgeord 

  

Produktfiltrering / facetteret søgning 
Kunder kan fx filtrere på størrelse, farve, brand, pris etc. 

Tilkøb Tilkøb 

Vis udvalgte produkter på startsiden og andre steder i 
webshoppen 
Kan fx styres ved at filtrere efter produkttags 

  

Vis et produkt som nyhed   
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Alle priser i danske kroner ekskl. moms 

STANDARD SHOP STANDARD SHOP 
ekskl. hosting 

 
Produktpriser 

  

Mængderabat og periodestyret rabat   

Forskellige priser for et produkt afhængig af login (B2B)   

Vis priser med eller uden moms 
Kan også gøres afhængig af kundetype, fx om B2C eller 
B2B 

  

Differentieret moms afhængig af kunde 
(privat/erhverv/offentlig, leveringsland etc.) 

  

Mulighed for at skjule priser for bestemte kunder   

Valutastyring   

 
Indkøbskurv og bestilling 

  

Mulighed for at skjule købsknap for bestemte kunder   

Indkøbskurv viser antal produkter, priser, valuta, moms, 
rabatter og totaler 

  

Tvungen eller valgfri kundelogin og -registrering ved ved 
bestilling 

  

 
Fragt og levering 

  

Automatisk beregning af fragtpris ud fra volumenvægt   

Gratis fragt ved køb over fastlagt beløb   

Forskellige fragtgrænser og -priser afhængig af kunde 
(privat/erhverv/offentlig, leveringsadresse etc.) 

  

Automatisk udfyldning af adresser og andre 
kontaktinformationer for kendte kunder 

  

Forskellige leveringsmetoder afhængig af kunde   

Mulighed for at indtaste anden leveringsadresse eller for 
at vælge "Afhentning" 

  

Kunde kan vælge pakkeshop (GLS) eller udleveringssted 
(PostNord) ud fra postnummer4 

  

Integration med PacSoft Online fra PostNord4 Tilkøb af integration: 49,- pr. md.4 Tilkøb af integration: 49,- pr. md.4 

Integration med Consignor4 Tilkøb af integration: 99,- pr. md.4 Tilkøb af integration: 99,- pr. md.4 

Integration med Unifaun4 Tilkøb af integration: 49,- pr. md.4 Tilkøb af integration: 49,- pr. md.4 

 
Betaling 

  

Forskellige betalingsmetoder afhængig af kunde   

EAN-oplysninger   

Betalingsgateways, så kunder kan betale med fx 
kreditkort og MobilePay4 
Vi kan tilbyde integration med ePay, DIBS, Sage Pay el. 
PayPal. Evt. også andre gateways efter aftale. 

Tilkøb af integration: 49,- pr. md.4 Tilkøb af integration: 49,- pr. md.4 

  

                                                           
4 For alle integrationer gælder, at disse ikke inkluderer eventuelle omkostninger som skal betales direkte til leverandøren af det integrerede system 
eller de integrerede data. Der skal således fx tegnes særskilte aftaler med de udbydere af leverandørservice (fx GLS eller Postnord), fragtløsning (fx 
Consignor eller Unifaun) eller betalingsgateway (fx ePay eller DIBS), som man ønsker at samarbejde med. 
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Alle priser i danske kroner ekskl. moms 

STANDARD SHOP STANDARD SHOP 
ekskl. hosting 

 
Ordrehåndtering 

  

Ordreadministration   

Mulighed for redigering af handelsbetingelser   

Mulighed for forskellige handelsbetingelser afhængig af 
kunde/login 

  

Automatisk ordremail til butiksejer   

Automatisk ordrebekræftelsesmail til kunde   

 
Markedsføring og indhold 

  

Opret rabatkoder, der udløser forskellige typer rabat 
(fast beløb, rabatprocent og fri fragt) 

  

Integration til sociale medier 
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Google+ 

  

Facebook "Synes godt om"-knap på produkt-detailsider   

Facebook "Del"-knap for hele websitet og på produkt-
detailsider 

  

MailChimp integration til opsamling af nyhedsbrev-
tilmeldinger 

Tilkøb Tilkøb 

Favicon (grafik leveres af kunde)   

Mulighed for et ubegrænset antal sider med frit indhold 
SEEEMS.SHOP er fuldt integreret med STANDARD 
SEEEMS.CMS. Læs om alle mulighederne for forskelligt 
indhold i "SEEEMS.CMS - funktioner og priser". 

Alle funktioner fra 
STANDARD SEEEMS.CMS 

er inkluderet i SEEEMS.SHOP. 
Jf. "SEEEMS.CMS - funktioner og priser" 

Alle funktioner fra 
STANDARD SEEEMS.CMS 

er inkluderet i SEEEMS.SHOP. 
Jf. "SEEEMS.CMS - funktioner og priser" 

 
Søgemaskineoptimering (SEO) 

  

Søgemaskinevenlig opbygning af webshop   

Søgevenlige stier (URLer) for sider inkl. produktsider 
m.m. 
Søgevenlige stier genereres automatisk og kan altid 
ændres til noget andet manuelt. 

  

Metatags (Title og Description) for sider inklusive 
produktsider m.m. 
Metatags genereres automatisk og kan altid ændres til 
noget andet manuelt. 

  

Styring af overskriftstags (h1-h6) uafhængig af 
overskrifternes style 

  

Styring af trusted links   

Alternativ tekst til billeder (ALT tekst)   

Automatisk genereret XML sitemap til søgemaskiner   

Flytning af gamle sidelinks vha. omdirigeringer 
301 permant redirect og 302 temporær redirect 

  

Adgang til at designe og tilpasse 404-fejlsider   

Kanoniske tags for produkter, produktkategorier m.m. 
(styring af duplikeret indhold) 

  

Rich snippets på produkter, brødkrummesti m.m.   

Integration af Google Analytics   

Midlertidig lukning af website 
Skjules for søgemaskiner og/eller kunder 

  

Adgang til at ændre robots.txt   
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Alle priser i danske kroner ekskl. moms 

STANDARD SHOP STANDARD SHOP 
ekskl. hosting 

 
Design 

  

Adgang til selv at tilpasse styles (CSS)   

Adgang til at redigere og udvikle nye/ekstra 
sideskabeloner   

Adgang til at redigere og udvikle nye/ekstra 
underskabeloner til alle indholdselementer 
Fx for nyheder, bokse og blog 

  

 
Administration (CMS) 

  

Redigering af indhold direkte på hjemmesiden eller via 
back-office. Fungerer på computer, tablet og 
smartphone. Simpel tekst- og avanceret richtext-editor, 
fleksibelt filarkiv og meget mere. 
SEEEMS.SHOP er fuldt integreret med STANDARD 
SEEEMS.CMS. Læs om alle funktioner i "SEEEMS.CMS - 
funktioner og priser". 

Alle funktioner fra 
STANDARD SEEEMS.CMS 

er inkluderet i SEEEMS.SHOP. 
Jf. "SEEEMS.CMS - funktioner og priser" 

Alle funktioner fra 
STANDARD SEEEMS.CMS 

er inkluderet i SEEEMS.SHOP. 
Jf. "SEEEMS.CMS - funktioner og priser" 

 
Brugere 

  

Adgang til brugeradministration   

Antal administrative brugere Ubegrænset Ubegrænset 

Antal brugere til hjemmesiden  
Fx til B2B-shop, debatforum, intranet eller ekstranet 

Ubegrænset Ubegrænset 

Mulighed for at oprette og tildele forskellige 
brugerroller 

  

 
Integrationer 

  

Integration til økonomi- og/eller kassesystem 
Fx Uniconta, e-conomic, C5, NAV 

Tilkøb Tilkøb 

Sælgermodul integreret med webshop og 
økonomisystem 

Tilkøb Tilkøb 

Mulighed for import af produkter via CSV-filer samt 
import/eksport via XML-filer 

  

 
Support 

  

Kursus 

2 timers kursus hos SEEEMS eller via 
telefon og skærmdeling er inkluderet i 

prisen. 
 

Herudover for maks. 4 samtidige 
kursusdeltagere: 600,- pr. time 

2 timers kursus hos SEEEMS eller via 
telefon og skærmdeling er inkluderet i 

prisen. 
 

Herudover for maks. 4 samtidige 
kursusdeltagere: 600,- pr. time 

Support 
1 times support er inkluderet i prisen. 

 

Herefter: 250,- pr. påbegyndt kvarter 

1 times support er inkluderet i prisen. 
 

Herefter: 250,- pr. påbegyndt kvarter 

Online manual   

Online hjælpevideoer   

Teknisk dokumentation til designere og udviklere   
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Alle priser i danske kroner ekskl. moms 

STANDARD SHOP STANDARD SHOP 
ekskl. hosting 

 
Hosting og sikkerhed 

  

Hosting model 
Hver løsning ligger på sit eget webhotel 

med egen database. 
Selvvalgt hostingpartner 

Løbende systemopgraderinger 
Fejlrettelser og udvikling af ny CMS og SHOP 
funktionalitet 

  

Diskplads på hurtig harddisk (fx SSD-drev) 8 GB Afhænger af hosting 

Ubegrænset trafik  Afhænger af hosting 

SSL-certifikat 

For maks. 2 domæner 
 

SSL-certifikater for flere domæner kan 
tilkøbes for 20,- pr. md. pr. domæne. 

Afhænger af hosting 

SSL-certifikat med Extended Validation (EV) Tilkøb Afhænger af hosting 

SSL-krypteret administration  Afhænger af hosting 

Spamtjek på e-mail  Afhænger af hosting 

Brugerstyret backup af data og download heraf   

Automatisk daglig backup af alle data  Afhænger af hosting 

Redundante forbindelser til Internettet  Afhænger af hosting 

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer. De aktuelle vejledende priser for SEEEMS.SHOP 

offentliggøres på www.seeems.dk. 
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