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Overzicht
Voor wie is dit pakket geschikt
ü U gebruikt onlinemarketing reeds met succes
ü U wilt contact tot potentiele nieuwe klanten genereren via uw website
ü U wilt specifiekere aanvragen van de klanten via uw website krijgen

Wat bevat dit pakket
Het CARAT Onlineplanner marketingpakket bevat de volgende modules en functies:
-

3D-planningssoftware voor web en mobiele apparaten
Keuken assistent voor het creëren van automatische planningsvoorstellen
Neutrale keukenmeubelen catalogus
Geïntegreerde voorbeelden voor 5 standaard keukens
Geïntegreerde workflow voor het genereren van leads
Interface voor het overdragen van gegevens aan de CARAT planning

Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke functies vindt u op de volgende
pagina's.
Een licentie voor het CARAT Onlineplanner marketingpakket is geldig voor één website in
maximaal twee talen.

Updates en uitbreidingen
Updates voor het CARAT Onlineplanner Marketingpakket en de modules die het bevat,
worden automatisch en zonder extra kosten aan alle klanten ter beschikking gesteld.
Voor individuele uitbreidingen sturen wij u graag een afzonderlijke offerte.

Demo versie
Een demo van de actuele CARAT Onlineplanner versie vindt u altijd onder deze link:
https://planer.carat.de/demo.html?lang=nl

Technische integratie van de CARAT Onlineplanner in uw Website
De CARAT Onlineplanner wordt geleverd als JavaScript-module voor directe integratie in
websites. Gegevens en toepassingslogica worden bij elke oproep rechtstreeks vanaf een
CARAT-server geladen.
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3D-Planning
Gebruikersinterface
De CARAT Onlineplanner is responsief en platformonafhankelijk. Daardoor kan hij gebruikt
worden met huidige webbrowsers, maar ook op tablet-pc's en smartphones. Het apparaat
dat wordt gebruikt moet daarvoor alleen 3D-afbeeldingen ondersteunen.

De consument kan gebruik maken van de volgende functies:
-

-

-

-

Plattegrond tekenen
o Hoeken tussen muren zijn beperkt tot 90° of 270°
o Deuren en ramen plaatsen en de maten aanpassen
o Binnenwanden / scheidingswanden plaatsen
o Kleuren voor vloeren en muren kiezen
Meubelen plannen
o Keuze uit een assortiment van gangbare keukenmeubelen
o Positioneringshulp voor het eenvoudig plannen van rijen / blokken
Kleurontwerp
o Keuzemogelijkheden voor front-, korpus-, plint- en werkbladmaterialen
o Keuze van grepen
Weergavemodus
o Afhankelijk van het apparaat, verbeterde grafische weergave
o Openen van deuren, ramen en kasten

De gehele planning gebeurd in 3D-weergave. Alle besturingselementen zijn geschikt om te
gebruiken op PC's, maar ook op tablets en smartphones.
De gebruikersinterface kan worden voorzien van uw bedrijfslogo.
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CARAT Keuken Assistent
De Keuken Assistent is een functie die automatische planningsvoorstellen aanmaakt.
Daarvoor wordt de gespecificeerde plattegrond van de ruimte geanalyseerd. Vervolgens
wordt door middel van kunstmatige intelligentie methoden bepaald, welke planningen het
beste bij de ruimte passen.

Plattegrond
tekenen

Basisvorm van
de keuken
uitkiezen

Planningsvoorste
l uitkiezen

Planning naar
wens aanpassen

De Keuken Assistent kan op ieder willekeurig moment opgeroepen worden – ook meermaals
na elkaar. Als achteraf de plattegrond wordt gewijzigd, worden de voorgestelde planningen
dynamisch aangepast.

Voor een betere oriëntatie worden de verschillende keukenzones in kleur geaccentueerd.
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Catalogigegevens en Voorbeelden
Catalogus
De standaard CARAT Onlineplanner catalogus bevat een eenvoudig assortiment van
gangbare keukenkasten zonder verwijzing naar de leverancier.
Apparatuur en toebehoren worden getoond als voorbeelden. Spoelbakken zijn beschikbaar
in gangbare maten.
Werkbladen en plinten worden getoond als onderdeel van de kasten, en moeten door de
gebruiker niet extra ingepland worden.

Planningsvoorbeelden
Om de consument het beginnen met plannen gemakkelijker te maken, wordt de
Onlineplanner geleverd met meerdere standaard keukenplanningen. Deze kunnen als
voorbeelden worden gebruikt en kunnen door de consument willekeurig worden aangepast.
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Keukenrij

Keuken in L-Vorm

Dubbelrij keuken

Keuken met eiland

Keuken in U-Vorm

Workflow voor het genereren van leads
Keukenplanning

Contactformulier

Gegevensverzen
ding als PDF

Import in CARAT
planning

Contactformulier
Aan het einde van de planning wordt de consument gevraagd een contactformulier in te
vullen.

Standaardvelden (* Verplichte velden):
•
•
•
•
•
•

Naam (aanhef, voor- en achternaam) *
E-mailadres *
Postcode *
Woonplaats
Telefoonnummer
Opmerking

Indien de „filiaalkeuze" module actief is, vervalt het invoeren van de postcode en woonplaats.
In plaats daarvan wordt een keuzeveld met de namen van de filialen getoond.
Verder is het contactformulier niet configureerbaar.
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Planningsgegevens als PDF-bestand
Uit de invoer van de klant wordt een PDF-bestand gecreëerd. Het bestand bevat de
volgende gegevens:
•
•
•
•
•

Contactgegevens van de consument
Contactgegevens van de websitebeheerder / handelaar
Planningsaanzicht vanuit twee hoeken
Opsomming ingeplande elementen (stuklijst)
Opsomming gekozen materialen en grepen

Versturen van de planningsgegevens
Na het afsluiten van de planning wordt een e-mail aan de handelaar gestuurd. Deze e-mail
bevat een link om de planning opnieuw op te roepen en een link naar het hierboven
beschreven PDF-bestand.
Een kopie van de e-mail wordt aan de consument gestuurd.

Aanwijzing betreffende de AGV
De consumentengegevens worden ter verwerking op CARAT-servers opgeslagen.
CARAT GmbH treedt in dit verband op als opdrachtverwerker.
Informatie betreffende de wettelijke vermelding en de privacyverklaring worden
rechtstreeks vanuit de CARAT Onlineplanner gelinkt op de oorspronkelijke website.
De beheerder van de website is verantwoordelijk voor de inhoud.

Gegevensovername in de CARAT Keukenplanning
De CARAT Onlineplanner stelt CARAT gebruikers de adres- en planningsgegevens per email en daarnaast ook via een interface ter beschikking. De gegevens kunnen via een
standaardfunctie in de CARAT keukenplanning worden ingelezen.
Daarvoor is per bedrijf de CARAT module „Online Gegevensrecord“ en de Onlineplannercatalogus nodig. Beiden zijn inbegrepen in de prijs van de CARAT Onlineplanner.
De ingelezen planningen worden met de Onlineplanner-catalogus weergegeven. Voor de
vertaling in een echte leverancierscatalogus kan de „Overname“ functie worden gebruikt.
Deze functie behoort tot de standaardtools van de CARAT keukenplanning.
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Optionele Modules
Meertaligheid
De Onlineplanner kan in verschillende talen ter beschikking worden gesteld. Naast de
gebruikersinterface worden de dialogen en de e-mail communicatie in de gewenste taal
geleverd.
De te gebruiken taal kan door de website per URL-parameter worden gestuurd.
Momentaan zijn de volgende talen beschikbaar:
•
•
•
•
•
•
•

Deutsch
English
Français
Español
Chinees
Nederlands
Čeština

In het CARAT Onlineplanner Marketingpakket zijn twee talen naar keuze inclusief.

Filiaalkeuze, enkelvoudig
De geïnteresseerde kan in het contactformulier uitkiezen, aan welk filiaal zijn planning
doorgestuurd moet worden. In het PDF-document alsook in de e-mail worden de
contactgegevens van het gekozen filiaal getoond.
Voor het ontvangen van planningsgegevens kan per filiaal één e-mailadres en één
licentienummer van de CARAT Keukenplanning opgeslagen worden.
Deze module is geschikt voor maximaal tien filialen.
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CARAT

Tel.: +49 (0) 6103 930 83 80

Gesellschaft für Organisation

E-Mail: info@carat.de

und Softwareentwicklung mbH

Tel.: +43 (0) 662 27 62 65 300
E-Mail: info-at@carat-online.com

Frankfurter Straße 155

Tel.: +41 (0) 79 4211636

D-63303 Dreieich

E-Mail: info-intl@carat-online.com
Tel.: +34 (0) 659 05 75 90
E-Mail: info-intl@carat-online.com
Tel.: +33 (0) 367 109 400
E-Mail: info@carat-france.com
Tel.: +31 (0) 650 20 50 34
E-Mail: info-intl@carat-online.com
Tel.: +32 497 70 72 67
E-Mail: info-intl@carat-online.com
Tel.: +44 (0) 7708 68 98 12
E-Mail: info-intl@carat-online.com
Tel.: +86 (21) 64 22 8016
E-Mail: info@carat.cn
Tel.: +49 (0) 5622 91 86 58
E-Mail: info-intl@carat-online.com
Tel.: +420 (0) 577 00 79 34
E-Mail info-intl@carat-online.com
Tel.: +420 (0) 577 00 79 34
E-Mail info-intl@carat-online.com
Tel.: +420 (0) 577 00 79 34
E-Mail info-intl@carat-online.com
Tel.: +39 (0) 348 601 9439
E-Mail info-intl@carat-online.com
Tel.: +353 (0) 1 862 00 92
E-Mail info-infl@carat-online.com
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