Milujeme,
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d
k
s virtuálními služebníky, kteří výrazně
zvýší tržby vašeho nakladatelství a ušetří
vám úmornou administrativní práci

K Vašim službám
Dlouhé roky nás v Melvilu trápilo, kolik času,
energie a nervů ztrácíme při rutinním papírování,
které rozvoji nakladatelství nepomůže – ale hotové
být musí.
Stejně nemilé bylo sledovat, kolik peněz nám utíká jen proto, že
nedokážeme efektivně prodávat své e-knihy a chránit je před piráty.

A pak jsme se to rozhodli změnit.
Spojili jsme se se šikovnými vývojáři a začali systematicky pracovat
na odstranění všeho, co nás brzdí. Tak se zrodili Servantes –
virtuální služebníci, kteří nikdy nespí, nikdy neremcají, ale svoji
práci odvedou vždy perfektně. Díky nim jsme ušetřili náklady
a zásadně navýšili tržby.*

Miguel

Výhodně prodává zabezpečené e-knihy na e-shopu
vašeho nakladatelství

Columbo

Účinně likviduje pirátské
kopie, když spíte

Miluška

Vyúčtuje autorské honoráře
na jedno kliknutí

Edita

Miluje prodejní data –
sbírá je a přepisuje za vás

* Po nasazení Miguela vzrostly zisky z e-knih v průměru o 40 %. Po zapojení Edity a Milušky
klesly náklady na administrativu každý měsíc v průměru o 18 %.

Naši osvědčení služebníci jsou nyní k dispozici i vám. Rádi
pomůžeme s digitální inovací vašeho nakladatelství, protože čím
lépe budeme všichni připraveni na budoucnost, tím lépe pro
všechny, kdo mají rádi české knihy.

Nenabízíme ale jen aplikace. Nabízíme především
znalosti, jak digitální nástroje efektivně využít –
a to nejen ty vyvinuté pro Melvil. Máme bohaté
zkušenosti i s mnoha dalšími řešeními.
Zeptejte se nás! Rádi vám odpovíme.
(Kontakty najdete na zadní straně tohoto letáku).

Zde již Servantes pomáhají:

Miguel

Prodávejte výhodně své
e-knihy na vlastním e-shopu!

Co Miguel umí?
	Miguel vám umožní prodávat zabezpečené e-knihy napřímo
zákazníkům vašeho e-shopu.
	Ušetříte tak desítky procent provize a tržbu máte okamžitě na účtu.
	
Navýšíte celkové prodeje e-knih, protože o prodeje jinde nepřijdete (ověřeno).
	Zvýšíte loajalitu svých zákazníků, kteří si zvyknou nakupovat vše u vás.
	Můžete dělat vlastní slevové akce, prodávat balíčky tištěných knih
a e-knih, prodávat multilicence firmám, mít svoji cenovou politiku…

Jak Miguel funguje
	Na svém e-shopu začnete nabízet také e-knižní variantu vydaných
titulů, ale o technické řešení v pozadí se postaráme my.
	Zákazník si e-knihu koupí ve vašem e-shopu stejně jako
jakoukoli jinou knihu. Zaplacená e-kniha mu však
dorazí ze serveru Miguela. Zákazník
si ji pak přečte v libovolné
aplikaci či zařízení.
	Každá kopie je unikátní pro
daného zákazníka a jeho
údaje jsou v ní uloženy.

	
Co je pro nasazení
Miguela potřeba?
	Upravit e-shop tak, aby vedle tištěné
verze vašich titulů nabízel i e-knihy.
	Implementaci, zaškolení i trvalou
technickou podporu vám zajistíme my.

Columbo

Nejúčinnější nástroj proti
pirátským kopiím

Kdo je Columbo a jak funguje?
	Columbo prohledává pirátské servery, aby zabránil nelegálnímu
šíření knih a chránil tak vaše tržby.
	Nalezne-li pirátské kopie, upozorní vás a umožní hromadně odeslat
výzvu provozovatelům serverů, aby je smazali.
	Columbo pak sám sleduje, zda byly nahlášené soubory skutečně
smazány.
	Nereaguje-li některý provozovatel ani na druhou výzvu, můžete
případ jednoduše postoupit spolupracující advokátní kanceláři, která
zahájí účinné právní kroky.

V čem je Columbo jedinečný?
	Columbo automaticky prohledává servery každý den
a jejich okruh neustále aktualizuje.
	Spojení pokročilé technologie a návazných
právních služeb zajišťuje vysokou účinnost.
	Jeho ovládání je snadné a zabere vám
minimum času, můžete ale obsluhu
nechat i kompletně na nás.

	Co je pro jeho
nasazení potřeba?
	Columbo se neinstaluje, stačí mu webový
prohlížeč počítače nebo mobilu.
	Přidávat tituly mezi chráněné lze buď
hromadně (zasláním seznamu knih), nebo
individuálně v uživatelském rozhraní.

Miluška

Vyúčtuje autorské honoráře
na jedno kliknutí

Jak vám Miluška pomůže?
	Ušetří vám spoustu práce a chyb při vyúčtování tantiém.
	Po celý rok budete mít přehled, kolik si máte na autorské honoráře
odložit.

Jak Miluška funguje?
	Z prodejních dat a licenčních parametrů vašich titulů automaticky
počítá autorské honoráře.
	Kdykoli si můžete jedním kliknutím vygenerovat hlášení
(royalty report) pro autory a agentury.
	Miluška se přizpůsobí jakýmkoli vašim potřebám – nic v ní není
předem pevně stanoveno.

	Co je pro její
nasazení potřeba?
	S naší pomocí do Milušky zadáte licenční
parametry svých titulů.
	Instalace, napojení na prodejní data
a úprava šablony reportů dle vašich
potřeb je už na nás.

Edita

Edita miluje prodejní data –
sbírá je a přepisuje za vás

Co vám Edita přinese?
	Zbaví vás zbytečné práce: skončí ruční přepisování z hlášení prodejů
vašich knih.
	Na rozdíl od lidí nedělá chyby a hotovo má za pár sekund.

Jak Edita funguje?
	Edita dokáže číst hlášení prodejů od distributorů či knihkupců, vlastní
vydané faktury i reporty z e-shopu a přepisovat je do souhrnné
tabulky prodejních dat.
	Hlášení mohou být v jakémkoli formátu: PDF, XLS, CSV
nebo i přes API.
	Příchozí hlášení jednoduše předáte Editě (e-mailem nebo přes
prohlížeč) a ona už z nich data (prodané kusy knih i utržené částky)
spolehlivě přepíše do souhrnné tabulky.

	Co je pro její
nasazení potřeba?
	Stačí nám předat vzory hlášení a faktur,
aby se je Edita naučila číst.
	Edita se neinstaluje, ovládáte ji ve
webovém prohlížeči.

Zaujali vás naši služebníci?
Obraťte se prosím na Zuzanu Strachotovou, která vás ráda
podrobněji seznámí s tím, jak Servantes fungují:

Zuzana Strachotová
zuzana.strachotova@melvil.cz
+420 608 519 276
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