FUNKCJONALNY SKLEP INTERNETOWY
Sprzedaż przez internet to przyszłość handlu. Z każdym dniem przybywa e-sklepów, z różnych
branż. Dlatego też, możemy Państwu zaoferować sklepy internetowe oparte na najnowszych
technologiach, dzięki czemu posiadają komplet funkcjonalności, pozwalających na sprawne
zarządzanie i koncentrację tylko na działaniach marketingowych.

FUNKCJONALNOŚĆ SKLEPU
Funkcje związane z zamówieniami klientów to podstawa każdego systemu sprzedaży internetowej. Intuicyjna obsługa nadchodzących zamówień, przyjazna
organizacja bazy danych klientów pozwala w łatwy i
przyjemny sposób zarządzać sklepem.
Praktyczny listing w formie formularza graficznego

pozwala między innymi na:
• automatyczne generowanie faktur pro-forma
• podgląd szczegółów
• zmianę statusu zamówieniami
• generowanie przesyłek

Sekcja Asortyment w sklepie internatowym odpowiada za zarządzanie produktami, począwszy od ich
opisów poprzez stany magazynowe, podział na kategorie aż do zarządzania opiniami i recenzjami.
Sklep umożliwia między innymi:

•
•
•
•
•
•

dodawanie wariantów i opcji (np. kolory)
duplikowanie produktów
tworzenie galerii zdjęć
powiązanie produktów
dodawanie cech i atrybutów
ustalanie stanów magazynowych

Sklep internetowy zintegrowany jest ze znanymi
oraz sprawdzonymi systemami płatności on-line
co daje gwarancję przy dokonywaniu płatności za
zamówienie. Metody szyfrowania danych gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji. Systemy
płatności w sklepie to:
• dogodna forma dokonywania płatności
• automatyczne księgowanie wpłat
• szybkość, wygoda i bezpieczeństwo
• możliwość zakupu na raty
Dzięki pełnej integracji sklepu z systemem Apaczka.pl istnieje możliwość wysłać swoją przesyłkę do
każdego miejsca w Polsce i do ponad 230 krajów na
całym świecie. Apaczka.pl współpracuje z największymi kurierami w branży. Integracja sklepu obejmuje
między innymi:
• generowanie dokumentów przewozowych
• śledzenie przesyłek
• automatyczne zamawianie kuriera
• elastyczne ceny dostaw
Kontrola działania sklepu to bardzo ważny element
prowadzenia e-biznesu. Dzięki wygodnym w użyciu
raportom, będziesz na bieżąco z podstawowymi
statystykami swojego sklepu. Praktyczne raporty
obejmują:
• sprzedaż (wyniki sprzedaży)

•
•
•

klienci (kto, co i ile kupuje)
asortyment (co jest popularne)
szukane frazy (czego klienci szukają)

Zarządzanie treściami w sklepie jest łatwe i przyjemne. Dzięki zastosowaniu edytorów WYSIWYG
możesz dodawać informacje i edytować ich wygląd
podobnie jak w programach typu Office. Swobodnie
zarządzaj między innymi:
• stronami informacyjnymi ( typu Regulamin)
• dodawaniem artykułów
• linkami w stopce oraz menu górnym
• wiadomościami email
• sondami
Narzędzia to dział systemu, w którym znajdują się
funkcje dodatkowe, nie stanowiące podstawy oprogramowania. Znajdziesz tu między innymi:
• centrum wymiany danych
• wiadomości systemowe
• automatyczną zmianę stawek VAT
Pełna integracja z platformą aukcyjną Allegro pozwala zarówno na wystawienie produktów bezpośrednio
z panelu administracyjnego sklepu jak i importowanie danych dotyczących sprzedaży na Allegro. System
sam tworzy zamówienia wewnątrz sklepu na podstawie zamówień płynących z aukcji. Integracja umożliwia

między innymi:
• tworzenie i dodawanie aukcji z poziomu panelu
sklepu
• import aukcji i stworzenia na ich podstawie produktów
• import zamówień z Allegro
• tworzenie zamówień w sklepie na podstawie
danych aukcji
Unikalna na polskim rynku, dwustronna integracja z portalem społecznościowym Facebook pozwala zarówno na otwarcie w pełni funkcjonalnego
sklepu dostępnego bezpośrednio z profilu jak i integracje funkcji portalu w standardowym sklepie internetowym. Integracja umożliwia między innymi:
• uruchomienie sklepu na Facebooku
• dodanie przycisków „lubię to” do produktów
w sklepie

•
•

dodanie widgetów Facebook
dodanie komentarzy Facebook do produktów
w sklepie

M-Commerce czyli forma handlu elektronicznego
z wykorzystaniem telefonów komórkowych i innych
urządzeń przenośnych to coraz popularniejsza forma dokonywania zakupów. Sklep mobilny działa na:
Phone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, iPod Touch,
Motorola Droid X, Motorola Droid 2, Samsung Galaxy
S, HTC Incredible, HTC Desire, HTC Evo oraz innych z
systemem Android 2.0 +, HP Palm Pre 3 oraz urządzeniach z systemem Windows Mobile i przeglądarką Opera. Sklep pozwala na:
• optymalizację pod kontem urządzeń mobilnych
• intuicyjną nawigację
• estetykę wykonania
• poprawność kodowania

CAŁKOWITY KOSZT PRZYGOTOWANIA PROJEKTU
GRAFICZNEGO WRAZ ZE WDROŻENIEM SKLEPU
INTERNETOWEGO WYNOSI :

2499

zł netto.

PONADTO, PRZEWIDZIANY JEST PAKIET DODATKOWYCH KORZYŚCI, KTÓRY OBEJMUJE:

dla
nowych
klientów

dla nowych
kont
adwords

kupon na reklamę
w wyszukiwarce Google
na kwotę 200zł

1 miesiąc
pozycjonowania
GRATIS

brandrace.pl

hosting na serwis www
na 1 rok GRATIS

+48 32 223 87 80

.pl
domena z końcówką .pl
na 1 rok GRATIS

aktualizacje
oprogramowania
1 rok GRATIS

kontakt@brandrace.pl

