PONUDBA
Izdelava spletne trgovine
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VSEBINSKA NAVIGACIJA
Sistem omogoča kreiranje neomejenega števila vsebinskih strani in podstrani.
META OZNAKE
Vsaki strani vpišemo meta oznake, ki jih lahko
program predlaga tudi sam.
PRIJAZEN URL
Vsaki strani lahko določimo prijazen url, ki je
možen tudi v več nivojih ločen z znakom /.
FUNKCIONALNOSTI
Vsebinsko stran lahko pošljemo v glavno
navigacijo. Tem gumbu lahko določimo da
se podstrani prikazujejo v dropdown spustnem meniju.
Vsebino te strani lahko prikažemo tudi v
dropdown vsebini, kjer je v dropdown polju
vsebina, ki dovoljuje slike, oglasne pasice,
navigacije itd.
PODSTRANI
Vsem vsebinskim stranem lahko naredimo
neomejno število podstrani in tem podstranem tudi dodatne podstrani.
Vsebinska navigacija omogoča 3 nivoje.
Spletna trgovina ima možnost prikaza v več
jezikih.

Izbira jezika za urejanje v administraciji
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TRGOVINA IN IZDELKI/STORITVE

NAVIGACIJA
Sistem omogoča vnos poljubnega števila SKUPIN, VRST in
PODVRST. Navigacija omogoča 3 nivoje.
Spletna trgovina ima možnost spreminjanja, dodajanja in brisanja skupin, vrst in podvrst prodajnih artiklov. Prikaz je lahko
različen in je prilagodljiv kar s strani administracije.

IZPOSTAVLJENI ARTIKLI
Izpostavljanje artiklov v 4 različne skupine:
• akcijski izdelki / znižani izdelki;
• novosti / top izdelki;
• artikli brezplačno dostavo;
• razprodaja / zadnji kosi;

DIREKTNA SINHRONIZACIJA NA PRODAJNE PORTALE
S klikom na zeleni semaforček lahko zelo enostavno pripravite artikle za prodajne portale kot so Bolha, Ceneje.si,
EnaA, Kjekupiti, ...

SEZNAM ARTIKLOV
Seznam vsebuje - SLIKO, NAZIV, CENO, ZALOGO, POPUST,
OZNAKE: novo, razprodano, akcija, novost, itd...možnost je
tudi dodati kratek opis izdelka.

MOŽEN JE UVOZ ARTIKLOV PREKOKO EXCEL TABELE ALI XML

PODROBEN VPOGLED ARTIKLA
Slika (neomejeno število dodatnih slik), šifre, kratek opis,
dolgi opis, zaloga, dobavljivost, pdf priponke (certifikati itd),
ikone - pošlji prijatelju, vprašaj za izdelek, Facebook, twitter,
G+, različne opcije izdelkov (velikost, barva itd...), tehnični
podatki, ...

TRGOVINSKA NAVIGACIJA
S klikom na kategorijo se prikažejo vsi artikli v tej kategoriji. Razvrščamo jih lahko po ceni ali nazivu. Možno je tudi filtriranje prikaza glede na poljubne značilnosti izdelka.
Spletna trgovina ima možnost dodajanja poljubnega števila
FILTROV (npr, letnica, vrsta izdelka, izvor izdelka itd...) Dodajanje in spreminjanje filtrov je zelo preprosto v administraciji.
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Če je določen izdelek prodan, ta izdelek dobi značko
(npr. RAZPRODANO, Ni na zalogi).
Zaloga artikla se lahko prikazuje z DA ali NE, lahko
tudi s številko (npr. Na zalogi je še 6 artiklov).
Če je izdelek prodan ga kupec ne more vreči v
košarico. Namesto gumba vrži v košarico, se pojavi
vnosno polje za obvestilo o novi zalogi, kjer stranka
vpiše svoj e-mail. Sistem avtomatično obvesti vse
stranke o novi zalogi, ki so se vpisale pri tistih artiklih, ki nimajo zaloge.
Brskanje in nakup izdelkov je možen brez registracije. Navigacija in filtri so za lažje navigiranje, prehod in izbor med skupinami izdelkov vedno vidna
na levi strani spletne trgovine. Lahko se jo postavi
tudi na poljubno mesto.

Dodajanje in urejanje fotografij v administraciji je zelo preprosto

Navigacija in filtri v spletni trgovini
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POSTOPEK NAKUPA:
Postopek nakupa je prikazan na naslednji strani.
OPOMBE:
•
•

•
•
•

•

kupec lahko vpiše drug naslov za dostavo. Ločeni podatki za račun in dostavo;
PLAČILA: Možna so plačila: po predračunu, po povzetju,
kartice, paypal, moneta. Administrator lahko vsaki državi v katero želi pošiljati nastavi svoje plačilne pogoje.
Enako velja z dostavami;
ko stranka opravi nakup, lahko avtomatično prejme
e-mail s ponudbo v pdf obliki. Prav tako ta mail prejme
tudi administrator - torej prodajalec;
obstaja možnost registracije za pravne osebe z vsemi
potrebnimi podatki;
stranka se v postopku nakupa z obkljukanjem gumba
strinja da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja. Poseben gumb je namenjen tudi potrditvi za prejemanje e-novic;
nastavljanje poštnin in plačil je prilagojeno po vaši želji za vsako državo posebej. Nastavljanje le teh je zelo
enostavno preko administracije;

Nastavitve poštnin, plačil in splošnih pogojev v administraciji so zelo preproste

Obdelava naročil v administraciji je pregledna in preprosta. Stranke lahko vidijo v
zgodovini naročil in svojem profilu stanje oddanega naročila.
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Korak 1 - Pregled košarice

Korak 2 - Izbira plačila in dostave

Korak 3 - Pregled in potrditev naročila

Korak 4 - Naročilo oddano
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KODE ZA POPUST:
Sistem omogoča kreiranje poljubnega števila kod za popust.
Vsaki kodi določite omejitve kot je prikazano na sliki.
Kode se avtomatično odštevajo, ko jih kupci vpisujejo.
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PARTNERSKI CENIKI
Sistem omogoča kreiranje poljubnega števila partnerskih skupin, ki jim določujemo rabate. Kar pomeni, da vsi
člani teh skupin vidijo partnerske cene, ki jih določimo.

UVOZI IN
IZVOZI ter
SINHRONIZACIJE
PRODAJNI PORTALI
Sistem omogoča uvoz in
izvoz prodajnega programa
na različne portale z različnimi
opcijami.
EXCEL TABELA
Prodajni program lahko urejate preko excel tabele
SINHRONIZACIJA S
POSLOVNIMI PROGRAMI
•
•
•
•
•

SAOP
BIROKRAT
VASCO
CEKINČEK
BARON
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OGLASNE PASICE / BANNERJI
Sistem omogoča kreiranje poljubnega števila oglasnih pasic poljubnih dimenzij z različnimi efekti. Oglasne pasice lahko urejate v administraciji, jim dodajate besedila in dodatne efekte. Slike za oglasne pasice ni potrebno
predhodno pripravljati v nobenem oblikovalskem programu.
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NOVICE IN DOGODKI
Sistem omogoča kreiranje novic in dogodkov v različnih kategorijah, ki jih lahko kjerkoli na strani prikazujemo
ločeno.
Vsaka novica ali dogodek ima možnost povezanih novic in povezanih artiklov/storitev.
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FUNKCIONALNOSTI SISTEMA
TRGOVINA
• Unikaten design in postavitev trgovine
• Responsive design
• Pregledna in enostavna administracija
• Brezpačno izobraževanje ob nakupu na sedežu
našega podjetja
• Nakup v trgovini možen brez registracije uporabnika
• Mesečne nadgradnje programa in redne posodobitve
• XML uvozi in izvozi v portale Bolha, Mimovrste,
Ceneje, Enaa in Kjekupiti
• Sinhronizacija s poslovnimi programi Birokrat, Vasco,
Cekinček in Baron
• Možnost uvoza prodajnega programa preko excel
datoteke
• Integracija s Facebook, G+, Twitter, Google analytics
• Remarketing google ads, Facebook Pixel ID
• Večjezikovna podpora
• Statistika obiska
• Avtomatično generiranje PDF predračunov in ponudb
• Obveščanje strank preko administracije
• Neomejeno število artiklov
• Opcije artiklov (kombinacija dveh lastnosti naprimer
velikost in barva)
• Vsak artikel ima možnost dodajanja neomejeno število
slik in datotek
• Sorodni izdelki (avtomatski ali ročni)
• Sorodni članki in novice
• Tehnični podatki
• Video vsebine
• Friendly/prijazen url naslov
• FILTRI - Dodatni atributi za prikaz artiklov
IZPOSTAVLJENI ARTIKLI
• Akcije
• Novosti, top izdelki
• Artikli z brezplačno dostavo
• Razprodaja, outlet
• Zadnji ogledani

BANNERJI in OGLASNE PASICE
• Kreiranje neomejeno število oglasnih bannerjev
poljubnih dimenzij
• Vsak banner ima 20 različnih animacij in nastavitev
dinamičnih tekstov ki se prikazujejo na sliki
• Kropanje in obrezovanje slik v administraciji za
kreiranje bannerjev
ANKETE
• Kreiranje neomejeno število anket in pregled
odgovorov
MAIL LISTA
• Zbiranje mailov preko prijave za newsletter in preko
košarice v postopku nakupa
• Kreiranje različnih skupin mail liste
KODE ZA POPUST
• Kreiranje bonov (kod) za popust
• Veljavnost bona v določenem terminu ter nad
določeno vsoto
DARILA OB NAKUPU
• Kreiranje daril ob nakupu
PARTNERSKI CENIKI
• Kreiranje neomeno število partnerskih cenikov in
skupin z rabati (v %) za prijavljene v trgovini
OPTIMIZACIJA
• Friendly url
• Google analytics
• elShop statistika
• Vpis meta oznak

VSEBINSKE STRANI
• Neomejeno število vsebinskih strani in njihovih
podstrani
• Novice – sorodne novice in pripadajoči članki
• Dogodki – sorodni dogodki in pripadajoči članki
• Kreiranje galerij
• Kreiranje dodatnik menijev in podmenijev v 3 nivojih
• Spustni primarni meni ali spustna vsebina
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C) Ocena stroškov
Letne nadgradnje
99,00 € + ddv / stran

Zelo priporočljivo, ker je le to garancija na
pravilno delovanje spletne trgovine

Gostovanje spletne strani
Od 108 eur + ddv/ leto -> 500 Mb
Obvezno gostovanje pri nas!

Zakup 500 mb zadostuje
za večino spletnih trgovin

Ura vzdrževanja / razvoja
1 ura - 41 eur + ddv
Za nakup 5+ ur - 15% popusta
Za nakup 10+ ur - 20% popusta
Za nakup 20+ ur - 25% popusta
Za nakup 30+ ur - 30% popusta

Priporočjiv zakup ur podpore: 2 ur / leto

Strošek dodatnega jezika
99,00 eur + ddv / jezik
Trenutno podprti jeziki:
angleščina, nemščina, italijanščina,
hrvaščina, srbščina, francoščina, ruščina

Jezik trgovine se lahko doda kadarkoli.

Možni so tudi drugi jeziki, vendar je potrebno priložiti prevode, ki jih dostavi naročnik.

Plačilni sistem preko procesnega centra Bankart (plačilne kartice) zahteva SSL certifikat
Strošek SSL certifikata je cc. 100,00 € + ddv za 2 leti
Plačilni sistemi PayPal, Moneta in TrustPay
ne zahtevajo SSL certifikata
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