Nasze sklepy internetowe cechuje przede wszystkim przejrzystość przeglądania ofert oraz łatwe
zarządzanie produktami, obsługą sprzedaży poprzez panel administracyjny. Sklep Internetowy
Sallivans jest bardzo nowoczesną i zaawansowaną aplikacją mającą na celu sprzedaż produktów lub
usług w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Każdy nasz sklep wyposażony jest w szereg
standardowych opcji.
Między innymi:
Indywidualny projekt graficzny, logo firmowe wraz z uwzględnieniem wszelkich uwag
Wersja responsywna sklepu
Panel administracyjny do zarządzania treścią i wprowadzania produktów
Moduł płatności PAYU, DOTPAY, PAYPAL
Obsługa wielu języków, obsługa walut, co umożliwia sprzedaż międzynarodową
Obsługa wysyłek, możliwość konfiguracji ceny w zależności od wagi towaru, koloru,
wymiarów...
Formularze kontaktowe lub zamówieniowe
Instalacja statystyk odwiedzin
Mapka dojazdu google
Obsługa wielu opcji przesyłki np.: odbiór osobisty, poczta, kurier itd.
Automatyczne wyliczanie kosztów przesyłki na podstawie wagi lub ceny
Wersja zgodna z przeglądarkami komórkowymi
Integracja z porównywarkami cen ceneo
Możliwośc dokonania zakupu bez rejestracji

Czas realizacji: 60 dni roboczych, po zatwierdzeniu projektu graficznego

Jednorazowa, wieczysta inwestycja bez opłacania dodatkowych
licencji

CENA: ……….

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Specjalne funkcje (promocje, bony
towarowe)
Filtrowanie produktów
Edycja menu dolne górne
Wyszczególnianie produktów na stronie
głównej

Brak limitu ilości metod płatności
Płatność przelewem
Zapłata przy odbiorze
Moduł aktualności
Formularz kontaktowy z wieloma
odbiorcami

Najczęściej kupowane podukty na stronie
głównej

Integracja social media

Nowe przedmioty na stronie głównej

Tagowanie produktów i chmura tagów

Darmowa wysyłka

Wyszukiwarka

Powiększanie zdjęć produktów

Zwroty towarów i korekty

Możliwość zamówienia produktów o
statusie "oczekiwanie na dostawe"

Śledzenie przesyłki

Subskrybcja oraz rejestracja kont
użytkowników

Pakowanie na prezent oraz ekologiczne
opakowanie
Faktury PDF dla klientów
Zapamiętywanie koszyka
Sprzedaż usług i towarów wirtualnych
Własna favikona–
RSS
Newsletter
Opcja dostawy "Odbiór osobisty"

PANEL ADMINISTRACYJNY
Brak limitu kategorii oraz podkategorii

Generator Łączenia Atrybutów

Edytor WYSIWYG

Informowanie przez e-mail o statusie
zamówienia

Brak limitu atrybutów produktów
Brak limitu specyfikacji produktu
Brak limitu zdjęć, automatyczne
skalowanie i optymalizacja
Brak limitu walut
Brak limitu ustawień podatku
Brak limitu dostawców oraz celów
Podatek zależny od stanu, kraju, strefy
lub bez podatku

Import/eksport tłumaczeń
Import/eksport produktów CSV
Optymalizacja pozycjonowania (SEO)
Przyjazne adresy URL / Odnośniki
bezpośrednie
Wielu Administratorów oraz uprawnienia
Tryb konserwacyjny
Minimalna kwota zamówienia

Rabaty ilościowe

Eksport listy newsletter

Aktualizowane przeliczniki walut

Szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer)
Zaawansowane wyszukiwanie
Lista życzeń
Raporty
System zarządzania treścią (CMS)
Grupy klientów
Program lojalnościowy dla klientów
Odwiedzających online

