De universele product export
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Onze motivatie
Over het algemeen is marketing één van de meest

De meeste organisaties zien het belang in van de

belangrijke onderdelen om aan te sturen met betrek-

integratie met deze zoekmachines, maar het kan wel

king tot commercie. Zonder vaste klanten die uw pro-

een uitdaging zijn om uw e-commerce platform te

ducten en diensten afnemen, zal uw organisatie niet

koppelen aan verschillende zoekmachines. Los van

overleven in de huidige competitieve markt.

de productmarketing, zoeken organisaties altijd naar
slimme oplossingen om hun processen te stroomli-

In de wereld van e-commerce in het bijzonder zijn
de beschikbaarheid van producten en de traceerbaarheid via productvergelijkingswebsites en websites
zoals Google Base, Amazon, Kelkoo, Fruugo en Atosho onvermijdelijk voor succesvolle marketing.
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jnen.

Over Koongo
De universele product export voor de
wereld van e-commerce

Om gedoe te voorkomen, hebben wij in samenwerking met onze partners een aantal koppelingen ontwikkeld voor de meest populaire e-commerce platfor-

Het doel van Koongo is om het product export pro-

men, zoals Magento, osCommerce en ZenCart.

ces van catalogus naar verschillende zoekmachines
en prijsvergelijkingswebsites te stroomlijnen. Koongo

Op dit moment zijn meer dan 300 zoekmachines

biedt u een complete oplossing voor het leveren van

en prijsvergelijkingswebsites uit meer dan 50 landen

informatie over uw producten aan honderden marketingkanalen wereldwijd. Vanuit één punt kunt u
naadloos honderden zoekmachines en prijsvergelijkingswebsites bereiken en zodoende ook miljoenen
nieuwe, potentiële klanten.
Het enige wat u hoeft te doen, is uw webshop koppelen aan Koongo.

aangesloten en de lijst met nieuwe zoekmachines en
websites groeit nog elke week! Maar hier begint het
pas. Verschillende coole features worden namelijk op
korte termijn ontwikkeld.
Denk bijvoorbeeld aan de automatische indiening
van XML/CSV bestanden of ordersynchronisatie. Om
gebruik te maken van Koongo moet u de Koongo
Connector installeren op uw e-commerceplatform.
Dit stelt de Koongo server in staat om op een veilige
en schaalbare manier te communiceren met uw webshop.
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Koongo Connector voor Magento
De Koongo Connector voor Magento maakt gebruikt

De connector wordt geleverd door NoStress Com-

van de Koongo database met verschillende zoekma-

merce s.r.o., het bedrijf dat het Koongo project heeft

chines en prijsvergelijkingswebsites en biedt de pro-

opgezet. De Koongo Connector voor Magento was

ductlijst zodoende aan, aan meer dan 300 verschil-

voorheen bekend als Export products for search en-

lende zoekmachines en productvergelijkingswebsites

gines and XML Feed Export.

in meer dan 50 landen wereldwijd.
De eerste stap is de naadloze creatie van een Export
profiel – de verzameling van gegevens, inclusief productselectie en de toewijzing van categorieën. Tijdens
de volgende stap maakt de connector gebruik van
uw productcatalogus en exporteert de geselecteerde
producten in een XML of CSV bestand dat u vervolgens kunt onderwerpen aan diverse zoekmachines en
prijsvergelijkingswebsites. De productselectie wordt
gedaan op basis van filters die u de kans bieden om
de producten te selecteren die voldoen aan verschillende opgegeven criteria.
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De landendekking in januari 2013
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De basisfuncties van de Connector
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•

Volledige integratie met Koongo

•

Google Analytics voor ‘feed tracking’

•

Ondersteuning van alle producttypen – eenvoudig, configureerbaar, bundel, virtueel,
downloadbaar

•

Handmatige en volledig geautomatiseerde
generatie

•

•

Geoptimaliseerd voor meer dan 100.000 producten en 3.000 categorieën

Ondersteuning van veelgebruikte XML/CSV
feeds

•

•

Geavanceerde productfilering op basis van
prijs, voorraad, beschikbaarheid, producttype
of een productattribuut

Gedetailleerde en up-to-date connector documentatie

•

Ondersteuning van op categorie gebaseerde
product export

•

Ondersteuning van ‘feed taxonomies’ – toewijzen van productcategorieën

•

Ondersteuning van specifieke attribuutweergaven

•

Volledige ondersteuning van multi-websites/
multi-webshops

Helpdesk (ondersteuning)
De Koongo Connector voor Magento, een product

•

Lees tientallen reviews op de connector presentatiepagina of op Magento Connect

van hoge kwaliteit met uitgebreide functionaliteit,
wordt geleverd met volledige ondersteuning. We

•

7 dagen geld-terug-garantie!

doen altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat

•

Bekijk onze connector documentatie

onze klanten tevreden zijn.

•

Stuur en deel feature aanvragen, inclusief aanvragen voor een aanvullende of nieuwe feed

Hieronder treft u een overzicht van de diensten die
wij bieden:
•

Probeer connector demo of vraag een connec-

•

Vraag Module installatie of Update service aan

•

Vraag de ontwikkeling van uw aangepaste feed
aan

tor uitprobeerversie uit

http://demo.nostresscommerce.cz/admin
username: export

password: export123

De Koongo Connector voor Magentot
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Wordt een Koongo partner!
Sinds de oprichting van Koongo in januari 2013
worden

slechts

enkele

e-commerce

lokale communicatiekanalen te managen en aanvra-

ondersteund. We zijn op zoek naar verschillende part-

gen van Koongo gebruikers te verzamelen. U moet de

ners op het gebied van marketing, sales management

Koongo functionaliteit tot in detail kennen en weten

en productondersteuning. We zijn bovendien op zoek

wat de voordelen zijn van Koongo voor retailers. We

naar community leaders en gemotiveerde ontwikke-

zullen u voorzien van marketingmateriaal, zoals tem-

laars die Koongo Connectors willen ontwikkelen voor

plates voor PR artikelen en mediamateriaal. Aan het

andere e-commerce platformen. De lijst met Koongo

begin van de samenwerking wordt uw salaris geba-

partners begint net te groeien, dus loop deze kans niet

seerd op het aantal nieuwe acquisities, waarbij we ge-

mis en word een Koongo Partner! Hieronder volgt een

bruikmaken van ons Affiliate systeem.

overzicht van mogelijkheden om samen te werken.

Marketing
Een vertegenwoordiger promoot Koongo services
in het land waar hij/zij vandaan komt. Als marketingspecialist is het uw taak om PR artikelen te schrijven,
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actief te participeren in lokale online communities,

platformen

Softwareontwikkeling

Branchepartners

We zijn op zoek naar ervaren ontwikkelaars die ons

Branchepartners zijn uiteraard meer dan welkom!

voortdurend helpen om Koongo services te verbe-

Geeft u leiding aan een consultancybureau of een

teren en uit te breiden in de wereldwijde e-commerce-

softwarebedrijf op het gebied van e-commerce, stuur

wereld. Aangezien Koongo momenteel is gebaseerd

dan een bericht zodat we een mogelijk partnerschap

op PHP, is het noodzakelijk dat u deze technologie en

kunnen bespreken.

andere verwante internettechnologieën kent. U dient
daarnaast over uitgebreide kennis te beschikken met
betrekking tot het Magento platform en Zend framework. U wordt uitbetaald op basis van geklokte uren.
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Over NoStress Commerce s.r.o.
Kongoo is een spin-off van NoStress Commerce
s.r.o., dit bedrijf is opgericht in 2009 in Tsjechië, in
het hart van europa, met volledige toewijding tot het
Magento e-commerce platform. Echter, het verhaal
begint wat eerder in het voorjaar van 2007, wanneer
Magento is geboren. Op dat moment maakte NoStress Commerce het community portal Magento.CZ
en droeg bij aan de populariteit van het Magento platform in Tsjechië en Slowakije. In 2008 is er gestart met
de ontwikkeling van de module onder de naam Export
of products for search engines en later onder de naam
t. In de opvolgende jaren is deze module bekend geworden over de hele wereld met een behoorlijk grote
collectie van productvergelijkingswebsites. Uiteindelijk heeft in het begin van 2003 Koongo voor het eerst
het licht gezien.
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Het team
Tomáš Kučera
Co-founder & CEO

Jaromír Müller
Co-founder & CTO

www.koongo.com

Jiří Zahrádka
Solution architect

info@koongo.com
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Dank je wel!

