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Professzionális webáruház rendszerek

Alap verzió
• Reszponzív (mobilbarát) felépítés
• Intelligens kereső (cikkszám, kulcsszavak)
• Letölthető (digitális) termékek értékesítése
• Kapcsolódó termékek modul
• Népszerű termékek modul
• Új termékek modul
• Kiemelt termékek modul
• Gyártó alapú keresés modul
• Legutóbb megtekintett termékek modul
• Kívánságlista (kedvenc termékek mentése)
• Mozgó termékajánló (slideshow) modul
• Termék opciók, attribútumok kezelése
• Attribútum alapú termék összehasonlítás
• Akciók kezelése (idő intervallumra)
• Mennyiségi kedvezmények kezelése
• Felhasználói csoport alapú árazás
• Több adókulcs (ÁFA) kezelése
• Közösségi adószám ellenőrzése
• Alapszintű raktárkészlet kezelés
• Rendelés állapotok és értesítések
• Súly alapú sávos szállítási díj kalkuláció
• Fix összegű szállítási díj lehetősége
• Értékhatár felett ingyenes szállítás
• Keresőoptimalizált (SEO) felépítés
  - Keresőbarát linkek
  - Egyéni META elemek
  - Open Graph TAG-ek
  - Webhelytérkép
  - Címkefelhő
• Google Analytics, Webmaster Tools integráció
• Google sitemap (webhelytérkép) XML export
• Hírlevél rendszer (alap funkciókkal)
• Egyéni HTML kódok elhelyezési lehetősége
• Facebook és Twitter modul integráció
• Facebook, Google+, Twitter stb. megosztás
• Facebook hozzászólás modul integráció
• YouTube videók beágyazási lehetősége
• Személyes átvételi pontok kezelése
• Utánvételes fizetés modul
• Banki átutalás fizetés modul
• PayPal (online) fizetés modul
• Felhasználóbarát admin felület
• Tömeges képfeltöltés lehetősége

Haladó verzió
• Facebook és Google fiók bejelentkezés
• OTP vagy K&H Bank online fizetés modul
• Számlázz.hu fél-automatikus integráció
• Ár-összehasonlító oldalakhoz XML export

Prémium verzió
• Partner (viszonteladói) felület
• Elhagyott kosár értesítő emailek
• MailChimp hírlevél-rendszer integráció
• Online ügyfélszolgálat (chat) integráció
• Facebook, Adwords marketing konverziókövetés
• Facebook webáruház (oldalba épülő kivitel)
• Scarab (intelligens termékajánló) integráció
• Professzionális termék-szűrő / kereső modul
• MPL PostaPont szállítási modul integráció
• Többnyelvű felépítés

Egyedi fejlesztések
• CRM/ERP rendszer integráció
• Logisztikai rendszer integráció
• Kapcsolt / viszonteladói webáruházak
• Számlázó- / készletnyilvántartó összekötés
• stb.

Listaárak (grafikai tervezés nélkül):

Alap verzió: nettó 499.000Ft-tól
Haladó verzió: nettó 599.000Ft-tól
Prémium verzió: nettó 799.000Ft-tól
Egyedi fejlesztések: egyedi árajánlat

Ginop 3.2.2 pályázat

A „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása”

(GINOP-3.2.2-8.2.4-16) pályázat keretében kivitelezett projektek esetén a
„Haladó” funkciókat tartalmazó webáruház az „Alap” verzió áráért kerül elkészítésre.


