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INNOVATIVE WEB PROJECTS

FUNCȚIONALITĂȚI MAGAZINE ONLINE REALIZATE
DE DESIGN94

PANOU DE ADMINISTRARE
Adăugare ușoară și rapidă de elemente (produse, categorii, pagini statice, etc.)
Configurarea setărilor magazinului în timp real
Organizare informațională flexibilă
Număr nelimitat de conturi administrator
Niveluri multiple de acces administrativ
Colectare date vizite/comenzi/clienți/stoc
Restrictionare acces in funcție de acces

GENERAL
Platformă open source
Panou de administrare si interfață ușor de accesat
Încărcare de categorii, produse și imagini
Import și export produse/utilizatori/baze de date în format CSV
Nu sunt necesare cunoștințe de programare
Suport Tehnic Gratuit

LOCALIZARE
Traducere în 65 de limbi
Posibilitate adaugare alte limbi
Configurare unități de masură
Setare dată și oră
Configurare țară/județ/oraș
Configurare curs valutar

OPTIMIZARE SEO
Adăugare meta-taguri diferențiate (titlu, descriere, cuvinte cheie)
URL SEO Friendly
Generare Sitemap XML
Adăugare Google Webmaster Tools și Google Analytics
Comprimare coduri HTML/CSS/JS
Limbaj Programare acceptat de Google
Indexare rapidă în motoarele de căutare
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ASPECT & DESIGN
Design custom
Aspect responsive
Miniaturi și imagini detaliate produse
Design pe structură de blocks
Pagină catalog
Mini-cos de cumpărături pe toate paginile
Schimbări design din panoul de administrare
Zoom (mărire) imagini produse

FUNCȚII CATALOG PRODUSE
Număr nelimitat de produse/categorii/pagini
Gestionarea în masă produse și categorii
Atribuire produs la multiple categorii
Produse recomandate/cele mai cumpărate/oferte speciale
Produse configurabile
Sistem calcul automat livrare în funcție de greutate și distanță
Cupoane reduceri

DETALII PRODUSE
Opțiuni nelimitate la produse și prețuri separate pe opțiune
Editor HTML avansat pentru descrierile produselor
Listă produse similare
Imagini nelimitate la produse
Imagini mari de detalii la produse
Caracteristici și atribute separate în funcție de produs

TAXE TRANSPORT
Personalizare taxe suplimentare de transport
Restricții de livrare în funcție de locație
Opțiune de livrare gratuită
Clienții pot alege modalitățile de livrare
Calcul personalizat de taxe
Taxe specifice pe produs
Taxe suplimentare pentru împachetat produs
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COMENZI ȘI PLĂȚI
Lista completă cu modalități de plată: cecuri, ordine de plată, comenzi telefonice și altele;
Plată online cu cardul în timp real prin www.mobilpay.ro
Capacitate de creare de noi metode de plată (paypal, skrill, payza, etc.)
Panou client cu datele acestuia, istoric și verificare comenzi
Comandă cu sau fără cont client
Procesare comandă automat
Notificări email privind comenzile date

ASISTENȚĂ CLIENȚI
Căutare configurabilă integrată
Filtre de căutare
Reamintire parolă pentru clienți
Clienții pot vizualiza istoricul comenzilor
Buton “Continuă cumpărăturile” și buton “Golește cosul”
'Wish list'
“Comparații între specificațiile produselor”
Clientul poate edita opțiunile produselor direct din cos
Facturi imprimabile

SECURITATE
Suport implemetare HTTPS/SSL
Parole criptate MD5 în baza de date
Acces administrativ protejat prin parolă
Cereri periodice automate de modificare a parolelor administrative
Parolele sunt întotdeauna verificate din motive de securitate
Restricții accesare fișiere platformă
Blocare IP-uri nedorite
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