Specyfikacja e-sklepu

Zarządzanie katalogiem
Tryb katalogu produktów
Tryb aukcji
Możliwość dezaktywacji produktów
Wyświetlanie cen jednostkowych
Możliwość ustalenia minimalnej kwoty zamówienia
Brak limitu kategorii, podkategorii i produktów
Brak limitu atrybutów i cech (np. kolor: [czarny, żółty]; szerokość: 222mm,
wysokość 555mm)
Brak limitu grup atrybutów (np. pojemność dysku, kolor)
Brak limitu kombinacji atrybutów (np. 16GB, czarny)
Automatyczny generator kombinacji
Przypomnienia o nieaktywnych produktach
Automatycznie wysyłane faktury oraz listów przewozowych
Zarządzanie producentami
Możliwość dodania produktów do listy życzeń
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Możliwość dodania wariantów cenowych do każdego produktu
Porównywarka produktów
Zarządzanie stanami magazynowymi
Możliwość dodania komentarzy i ocen
Możliwość ustalenia minimalnej ilości produktu w zamówieniu
Informacja o dostępności w karcie produktu
Nieograniczone opisy i specyfikacje produktów
Brak limitu zdjęć produktu
Automatyczne generowanie miniaturek ze zdjęć
Automatyczna zmiana rozmiaru zdjęcia produktu
Możliwość umieszczenia znaku wodnego na zdjęciach produktów
Sortowanie produktów według ceny, nazwy i daty dodania
Możliwość wyboru ilości produktów na stronie
Funkcja powiązania produktów
Funkcja „Zadaj pytanie”
Funkcja „Powiadom znajomego”
Możliwość wydrukowania karty produktu
Możliwość dodania załączników do produktu
Zarządzanie producentami i dostawcami
Funkcja „Klienci zakupili również…”
Wyświetlanie produktów z tej samej kategorii
Możliwość definiowania chmury tagów
Możliwość dodania bannera do każdej kategorii
Dostosowywanie informacyjnych stron poprzez CMS
Polecane produkty na stronie głównej
Możliwość dodawania bannerów reklamowych
Formularz kontaktowy z możliwością wysyłki wiadomości do wielu
odbiorców
Wyświetlanie bestsellerów
Podświetlanie dostępnych metod płatności
Możliwość podglądu nowej strony przed publikacją
Szybkie wyszukiwanie produktów
Linki w stopce
Boks z promocjami
Możliwość subskrypcji kanału RSS
Boks newslettera
Wyświetlanie pełnego konta klienta
Wyświetlanie listy dostawców
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Zaznaczanie wszystkich produktów za pomocą jednego kliknięcia
Możliwość zamówienia produktów których nie ma na stanie
magazynowym
Oferty specjalne
Koszyk wykonany w technologii AJAX (dodawanie produktów bez
przeładowania strony)
Możliwość dodawania marży
Zapisywanie stanu koszyka

Wielojęzyczność
Wile wersji językowych sklepu i panelu administracyjnego
Możliwość wprowadzenia opisów produktów w wielu językach
Możliwość tłumaczenia przy pomocy Google Translate
Możliwość wyboru języka przez klienta
Możliwość importu/eksportu paczek językowych
Możliwość przetłumaczenia sklepu na dowolny język, poprzez panel
administracyjny
Geolokalizacja użytkownika w czasie rzeczywistym

Dostawa
Brak limitu ilości przewoźników
Koszty dostawy ustalane według wartości zamówienia lub wagi produktów
Powiadomienia e-mailowe o nadaniu przesyłki
Definiowanie czasu dostawy dla produktów
Darmowa dostawa od ustalonej wartości lub wagi zamówienia

Zamówienia
Możliwość zakupu bez rejestracji
Oferty specjalne (promocje, kupony)
Powiadomienia e-mailowe o stanie zamówienia
Możliwość zdefiniowania szablonów e-mail ze statusem zamówienia
Możliwość zdefiniowania minimalnej wartości zamówienia
Edycja statusów zamówień

3

Brak limitu ilości statusów zamówień
Rabaty procentowe, ilościowe lub umożliwiające bezpłatną dostawę
Wymóg akceptacji regulaminu, podczas składania zamówienia
Funkcja ponawiania zamówienia w jednym kliknięciu
Przejrzysty proces składania zamówienia
Możliwość zamówienia produktu w opakowaniu ozdobnym
Zarządzanie zwrotami
Ekspresowy formularz zamówienia na jednej stronie
Możliwość zdefiniowania podatków wg. kraju, stanu, województwa
Nielimitowana ilość metod płatności wraz z czekami i przelewem
bankowym
Filtrowanie metod płatności wg. kraju, waluty, grup klientów

Płatności
Platformy płatnicze: Platnosci.pl, PayU, Przelewy24, Transferuj.pl, Paypal,
DotPay, FerBuy, HiPay, SysPay, Skrill, Sofort, Paymill, BlueSnap
System ratalny Żagiel
Płatność przelewem bankowym
Płatność przy odbiorze
Brak limitu ilość walut
Brak limitu ilość podatków
Zarządzanie podatkami
Definiowanie form płatności według kraju lub waluty
Definiowanie form płatności według grup klientów

Reklama i marketing
System bannerowy
Rozbudowany system rabatowy, kuponów
Możliwość wysyłki mailingu do klientów
Integracja z porównywarkami cen
Programy partnerskie
Polecane produkty na stronie głównej
Integracja z Google Adsense
Blok promocji na stronie głównej
Ostatnio oglądane produkty
System newslettera
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Program lojalnościowy
Funkcja „poleć znajomemu”

Pozycjonowanie & SEO
Przyjazne adresy URL
Edycja znaczników Title, Description, Keywords dla każdego produktu i
kategorii
Integracja z Google Sitemap
Automatycznie generowana mapa sklepu
Kod sklepu zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek
Zgodność kodu z W3C
Odnośniki bezpośrednie tzw. Permalinki
Zapobieganie powielaniu linków
Dedykowane adresy URL dla produktów
Automatyczne generowanie pliku .htaccess
Automatyczne generowanie pliku robots.txt

Klienci
Możliwość tworzenia grup klientów np. detaliści i hurtownicy
Podgląd koszyków klientów
Konta osobiste klientów
Monitorowanie statusów zamówienia
Odzyskiwanie zapomnianego hasła
Kupony rabatowe
Program lojalnościowy
Program sponsorowany
Możliwość negocjacji ceny
Newsletter
Prezenty urodzinowe dla klientów
Możliwość zdefiniowania oddzielnego adresu dostawy / płatności
Możliwość wyboru pól wymaganych przy rejestracji
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Zarządzanie sklepem
Zarządzanie użytkownikami panelu administracyjnego
Możliwość importu produktów z pliku CSV
System zarządzania treścią CMS
Edytor tekstu WYSIWYG
Eksport zamówień
Definiowalne skróty w panelu administracyjnym
Wyszukiwarka w panelu administracyjnym
Możliwość wysyłania wiadomości e-mail przez własny serwer SMTP
Zarządzanie czcionkami w plikach PDF
Powiadomienia e-mail o braku towaru w magazynie
Eksport adresów e-mail subskrybentów newslettera
Możliwość dodania własnej favicony
Możliwość włączenia sklepu w tryb konserwacji
Możliwość dostępu wybranym adresom IP podczas konserwacji sklepu
Informacje o konfiguracji, serwerze
Wyświetlanie bieżącego stanu sklepu, poprawności jego działania
Logowanie błędów, ostrzeżeń, informacji, błędów krytycznych
Możliwość dodania wielu adresów placówek firmy

Raporty & Statystyki
Pełna integracja z Google Analytics
Rozbudowane statystyki sprzedaży
Statystyki produktów, kategorii, dostawców, kuponów rabatowych
Statystyki wizyt i odwiedzających
Goście online
Geolokalizacja odwiedzających
Oprogramowanie gości (systemy operacyjne i przeglądarki)
Frazy wyszukiwane w sklepie
Statystyki klientów
Najlepiej sprzedające się produkty
Wyliczanie współczynnika konwersji dla każdej kategorii
Frazy z wyszukiwarek zewnętrznych (Google, Yahoo itp.)
Statystyki zapasów
Statystyki stron odsyłających
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Statystyki newslettera
Statystyki przewoźników

Integracje
Pełna, dwukierunkowa integracja z Allegro
Integracja z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut,Radar,
Sklepy24.pl, Okazje.info.pl, Alejka.pl, Kupujemy.pl, Cenowarka.pl,
Oferciak.pl, Szoker.pl
Integracja z platformami płatniczymi: PayU, Przelewy24, Paypal, DotPay,
Tpay, Transferuj.pl, Platnosci.pl.
Integracja z systemem ratalnym Żagiel. PayU
Integracja z systemami Google: Analytics, Merchant, Remarketing, Charts,
Sitemap
Integracja z serwisami społecznościowymi: Facebook, Twitter i wiele
innych
Możliwość dodania bloku „Fanpage” Facebook
Integracja z kurierami (do wyboru): DPD, GLS, DHL, UPS, Pocztex, PocztaPolska, In-post, Paczka w ruchu, Paczkomaty, Siódemka, GEIS, TNT, SendIT,
Apaczka.
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Skontaktuj się z nami!

CleverShop jest własnością
Agencji Interaktywnej CleverAgency.
Adres biura:
ul. Słowackiego 16/2b
60-823 Poznań
Kontakt:
tel: 731 987 000
e-mail: biuro@clevershop.pl
Godziny pracy: 8:00-16:00 (pon-pt)
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