Tworzenie sklepów internetowych Gdańsk
poniżej wybrane funkcje sklepu i bloga

BLOG
- SYSTEM ZARZĄDZANIA
- TWORZENIE KATEGORI I PODKATEGORI
- TWORZENIE STRON I PODSTRON

KATALOG



































Wybór stanu produktów nowy/uzywany
Import produktów z plików CSV
Tryb katalogu (produkty bez cen)
Dostępność produktów
Rozbudowany moduł filtrująco-nawigacyjny
Cena jednostkowa produktów (np. x zł na kg)
Kod UPC
Korekta zamówień
Minimalna ilośc zamówienia
Nielimitowana liczba kategorii i pod kategorii
Nielimitowana ilość atrybutów (rozmiary, kolory, itd.)
Nielimitowana ilość kombinacji produktów
Generator zestawu kombinacji atrybutów produktu
Nielimitowany opis produktu
Powiadomienia katalogu (puste strony, nieaktywne produkty)
Podział kategorii na określone grupy
Paczki/zestawy produktów
Upust ilościowy wyrażony w procentach
Upust ilościowy wyrażony kwotowo (np. rabat 10zł taniej)
Numery referencyjne produktów
Faktury lub paragon
Import listy produktów producenta
Zarządzanie producentami
Zarządzanie dostawcami
Cross selling
Filtrowanie produktów po cenie, ilości, id lub wpisanym słowu
Edycja tagów produktów
Zarządzanie zwrotami
Lista życzeń
Sprzedaż produktów wirtualnych: mp3, oprogramowanie, e-booki, zdjęcia
Export zamówień
Lokacja sklepu (mapa google ze współrzędnymi sklepu)
Strony informacyjne edytowane przez CMS
Zmiana obrazków i informacji na stronie głównej sklepu





























Włączanie/wyłączanie modułów jednym kliknięciem
Nielimitowana liczba modułów
Polecane produkty na stronie głównej
Banery reklamowe
Formularz kontaktowy z wyborem adresata
Nawigacja okruszkowa (aktualna lokalizacja klienta w sklepie)
Blok najczęściej kupowanych produktów
Testowanie strony/produktu przed udostępnieniem jej klientom
Wyszukiwarka produktów
Blok promocji
Linki w stopce
Subskrypcja Newsellera
Szczegółowe konta klientów
Wyświetlanie produktów dostawców
Wybór waluty
Kopia bezpieczeństwa bazy danych
Wybór języka
Wyłączanie kategori/stron/produktów jednym kliknięciem
Tryb konserwacji
Logo sklepu dodawane bezpośrenio z panelu administracyjnego (oddzielne logo dla
sklepu, faktury i maili)
Edycja rozmieszczenia elementów sklepu z zaplecza administracyjnego
Kompatybilijność ze wszystkimi przeglądarkami
Minimalna wartość zamówienia
Możliwość zamawiania produktów, których aktualnie nie ma w magazynie
Promocje
Koszyk ajax
Prezenty

WYSYŁKA








Nielimitowana liczba przewoźników/kurierów
Nielimitowana liczba miejsc docelowych przesyłki (krajów, stref, stanów)
Darmowa wysyłka po osiągnięciu ustalonej kwoty
Powiadomienie mailem o statusie przesyłki
Możliwość doliczenia dodatkowych kosztów wysyłki
Cena przysłki automatycznie obliczana na podstawie ceny lub wagi
Oddzielne adresy dla przesyłki i faktury

KONTA KLIENTÓW





Logowanie klientów
Konta klientów
Możliwość wysyłania wiadomości bezpośrednio z konta klienta
Zarządzanie zwrotami

BEZPIECZENSTWO


Wielu użytkowników panelu administracyjnego











Ograniczenia destępu do określonych części panelu administracyjnego dla
użytkowników
Tryb konserwacji
Kompatybilność PCI
Kompatybilność SSL
Zabezpieczony panel administracyjny
Możliwość ustawienia ważności hasła
Szyfrowania hasła i plików cookie
Szyfrowanie hasła w bazie danych
Blokowanie powatrzających się prób odzyskania hasła

JEZYKI - opcja dodatkowa





Geolokalizacja
Klienci mogą wybierać język
Import i export paczek językowych
Tłumaczenie sklepu z panelu administracyjnego

DEMOSTRACJA PRODUKTÓW






















Porównanie produktów
Dodawanie produktów do listy życzeń
Opcja „Wyślij do przyjaciela”
Nielimitowana liczba produktów z automatycznym skalowaniem
Wiele zdjęć dla jednego produktu
Przybliżanie zdjęć
Znak wodny na zdjęciach
Wyszukiwanie produktów
Komentarze pod produktem
Oceny klientów
Wyświetlanie ceny brutto lub netto
Wybór ilości produktów na stronie
Powiadomienie e-mailem o brakach magazynowych
Wyświetlanie dostępnej liczby produktów
Zaawansowane filtry nawigacyjne (filtrowanie produktów po cenie, producentach,
markach, atrybutach, cechach itd.)
Sortowanie produktów po cenie, ilości itp.
Drukowanie strony produktu
Załączniki do produktów (instrujce, szczegółowe specyfikacje)
Wyświetlanie innych produktów z kategori na stronie produktu
Atrybuty produktów
Podsumowanie koszyka

ZARZĄDZANIE STRONĄ






Zarządzanie z jednego panelu administracyjnego
Zmiana favikony z panelu administracyjnego
Podpowiedź w panelu administratora
Dostosowanie skrótów w panelu administracyjnym
Wyszukiwarka w panelu administracyjnym



Wysyłanie wiadomości bezpośrenio z panelu administracyjnego

PODSUMOWANIE ZAMOWIENIA













Podsumowanie zamówienia na jednej stronie lub w pięciu krokach
Zamawianie bez rejestracji
Ponowienia zamówienia jednym kliknięciem
Zmienne statusy zamówienia
Gotowe wiadomości dotyczące stanu zamówienia
Szybkie płatności – paypal, itd.
Rózne stawki podatku dla różnych krajów
Nielimitowana liczbą form platności
Filtorwanie form płatności przez kraj i walutę
Filtorwanie form płatności przez grupy klientów
Płatności przy odbiorze
Płatność przelewem

SEO















PrestaShop jest przyjazna wyszukiwarką
Przepisywanie linków
Dedykowany link dla każdego produktu
Google sitemap
Automatycznie generowana mapa strony
Automotyczny plik robot.txt
Automatyczny plik .htaccess
Stałe linki
Tagi produktów
Meta tytuły, meta tagi, meta opis itd.
Zgodność z W3C
Chumura tagów
Zredukowany czas ładowania produktów
Link kanoniczny – ochrona przed duplikacją zasobów

MARKETING









Google Adsense
Automatyczne powiadamianie mailem
Newsletter
Program lojalnościowy
Pakowanie produktów w opakowania ozdobne (prezenty)
Ostatnio przegladane produkty
Kupony rabatowe
Prezentacja produktów na wideo

PODATKI




Nielimitowana liczba stawek podatkowych
Format adresu dostosowany do kraju klienta
Nielimitowana liczba walut







Kurs wymiany walut
Podatki zależne od kraju
Strefyczasowe ustalana na podstawie lokalizacji
Formatowanie walut
Podatek ekologiczny

ANALITYKA














Exportowanie adresów e-mail z newslettera
Śledzenia aktywności klienta
Podglądanie profili klientów
Statystyki sprzedaży
Integracja z google analytics
Raporty słów kluczowych
Zarządzanie stronami błędów
Geolokalizacja
Wyszukiwanie w sklepie
Statystyki przewoźników
Podgląd najlepszych dostawców
Najpopularniejsze kategorie, kupony, produkty itd.
Wskaźnik konwersji dla kategorii

Tworzenie sklepów internetowych Gdańsk

