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Webshop
A szoftver célja
A vásárlók otthonról is tudnak kényelmesen, egyszerűen és gyorsan vásárolni. A webáruház segítségével ügyfeleink
kényelmesen átnézhetik a kínálatot és szükségleteik szerint kiválaszthatják a számukra megfelelő termékeket.

Szoftwer funkcióinak általános bemutatása
Általános katalógus funkciók
Kategóriák és gyártók támogatása

Tömeg és méret tulajdonságok termékeknél

A kategóriák tetszés szerint egymásba ágyazhatóak

Valós idejű valuta árfolyamok

(fa struktúra alakítható ki)

(European Central Bank)

Termék hozzárendelése gyártóhoz és tetszőleges

SSL támogatás

számú kategóriához
Névtelen vásárlás

Biztonságos, titkosított kapcsolat a bolttal.
XML export

Lehetséges a vásárlás regisztráció nélkül is,

A katalógus tartalmát exportálhatjuk szabványos

természetesen a rendeléshez ekkor is meg kell

XML formátumban, így könnyen átvihetőek más

adni a szükséges adatokat

rendszerekbe

Lehetőség a termék egyedi összeállítására
A termék választható tulajdonságai alapján a

Teljesen testre szabható arculat sablonok
segítségével

vásárló összeállíthatja a neki tetsző terméket.
Pl. számítógép rendelésénél kiválaszthatja a
kívánt méretű memóriát, vagy merevlemezt.

Országok engedélyezése
regisztrációhoz
számlázáshoz

Többnyelvűség támogatása
A webshop lefordítható tetszőleges nyelvre az
adminisztrációs felületen keresztül
Több pénznem támogatása
A vásárló kiválaszthatja a számára megfelelő
pénznemet, az árak a beállított árfolyamok
alapján átváltódnak

szállításhoz

Termék funkciók
Termék tulajdonságok (pl. szín, méret)

Termékkereső

Több kép támogatása termékenként

Kiemelt termékek, akciós termékek vagy
új termékek listája

Képek automata méretezése
Egyszerű raktárnyilvántartás
Letölthető termékek támogatása
Vásárlás letiltása egyes termékeknél
Szöveges lehetőség termékhez (pl. kötelező szöveg az
egyedi termék elkészítéséhez)

Termék részletezése (pl. processzor, memória, grafikus
kártya)

Hasonló termékek funkció (pl. szerző más könyvei)
vagy több változattal rendelkező termékek

Termékek összehasonlítása (letiltható)

Akciós ár támogatás

Szállítási funkciók
Állítható szállítási metódusok

Ingyenes szállítás adott összeg felett

Postai utánvétel

Raktárak támogatása

Helyszíni kiszállítás

Ingyenes szállítás beállítása bármely rendelésre

Bolti átvétel

Letölthető termékek támogatása (pl. digitális könyvek,
zenék, stb.)

Integrált valós idejű szállítási költség számítás: UPS, USPS
Szállítást nem igénylő termékek támogatása (pl.
Szállítási költség számítása a rendelés összege alapján

szolgáltatások)

Szállítási költség számítása a rendelés tömege alapján

Vásárlói csoport számára ingyenes szállítás beállítása

Szállítási költség számítása a szállítási ország és a
rendelés tömege alapján

Fizetési metódusok
Fizetés átvételnél

Authorize.NET

Fizetés előreutalással

Google Checkout

Hitelkártyás / bankkártyás fizetés

Moneybookers

A hitelkártyás fizetés során történhet csak ellenőrzés

PayPal Standard

vagy az összeg leemelése is
PayPal Website Payments Pro (Direct and Express)
Valós idejű vagy kézi hitelkártya ellenőrzés
Paypal PayFlow Pro
Manuális feldolgozás (csak összegyűjti a megrendeléseket
a kézi feldolgozáshoz)

PSI Gate

További On-Line fizetési módok támogatása:

Worldpay

Marketing és promóciók
Egyedi kinézet hozzárendelése kategóriához, gyártóhoz

Vásárlói vélemény hasznossága (“Hasznos volt ez a

vagy termékhez.

vélemény az Ön számára?”)

Kapcsolódó termékek

Keresőoptimalizált működés, keresőbarát URL-k

Marketing kampányok

Automatikus URL átalakítás

Vásárlói csoportnak ingyenes szállítás beállítása

Minden termék, kategória, gyártó rendelkezik saját
meta címkével, oldal címmel.

Vásárlói csoportnak áfa mentesség beállítása
Állítható alap kereső meta adatok
Leárazások támogatása
Hírek, RSS
Leárazás lehet fix összeg, vagy százalékosan megadott
Szavazások támogatása
Leárazás megadása termékhez
Blog támogatása
Leárazás megadása kategóriához
Fórum támogatása
Leárazás megadása a teljes rendeléshez
Partner programok támogatása
Leárazások szűrése vásárlói csoportok szerint
Google termékkereső támogatása
Kuponok támogatása
Google XML oldal térkép
Kupon érvényesség megadása
Testre szabható email sablonok
Mennyiségi kedvezmények
Teljesen testre szabható bármely kategória, gyártó vagy
Legfrissebb termékek listája, RSS.

termék oldalának kinézete, vagy elrendezése

Legutóbb megtekintett termékek listája

Dinamikusan szerkeszthetőek a portál szöveges tartalmai

Ingyenes szállítási opció

Morzsa menü a könnyű navigációért

Vásárlói vélemények és értékelés termékenként
„A bolt átmenetileg zárva” funkció
Minden véleményt adminisztrátor hagy jóvá

Vásárlói szolgáltatások
Vásárlók regisztrációja/bejelentkezése email cím vagy

Beépített fórum

felhasználói név alapján
Jelszó helyreállítás
Kívánság lista
Többféle regisztrációs metódus
Vásárlók megtekinthetik a rendeléseik állapotát és

Automatikus regisztráció (nincs jóváhagyás)

történetét

Ellenőrző email küldése

Vásárlói címtár

Termék ajánlása e-mailben

Több cím elmentése, rendelésnél kiválasztható a kívánt
Termékek összehasonlítása (letiltható)
Testre szabható rendelési email
Hírek RSS
Több számlázási és szállítási cím vásárlóként
Legfrissebb termékek RSS.
Vásárlók csoportokba rendezése
Képes verifikáció bejelentkezéskor/regisztrációkor
Időzónák támogatása

Szoftver használatának előnyei
A webáruházakon keresztül megvalósuló kereskedelem számos előnnyel rendelkezik: rendelésünket bárhonnan és
bármikor feladhatjuk, egyszerűen kereshetünk a termékek között, megtekinthetjük azok részletes tulajdonságait
(képek, leírások, árak, összehasonlítások, kiegészítő termékek és még sok más paraméter segítségével), illetve
elolvashatjuk mások arra vonatkozó véleményét. Egy jól szerkesztett, átgondolt webáruház akár több ezer terméket
is tartalmazhat, áttekinthető rendszerben, megfelelő kategóriákba sorolva.
A webáruházak költséghatékonyan működtethetőek, továbbá a nap 24 órájában elérhetőek. A mai kiélezett
versenyben a jó webáruház hatékonyan támogatja az Önök kereskedését, céljait. A vásárlók otthonról is tudnak
kényelmesen, egyszerűen és gyorsan vásárolni. A webáruház segítségével ügyfeleink kényelmesen átnézhetik
a kínálatot és szükségleteik szerint kiválaszthatják a számukra megfelelő termékeket.

