από το 1999 με πάνω από 200 online eshop

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έχουμε δημιουργήσει 3 Εκδόσεις, ώστε να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Special

Basic

Pro

Οικονομική έκδοση με έτοιμο σχεδιασμό

Βασική Έκδοση με Νέο Σχεδιασμό

Πλήρη Έκδοση-Πρόσθετες Λειτουργίες

 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (μοναδικός)

 ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (μοναδικός)

 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 ΦΙΛΙΚΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ (Responsive)

 ΦΙΛΙΚΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ (Responsive)



 2 ΓΛΩΣΣΕΣ (Ελληνικά - Αγγλικά)

 2 ΓΛΩΣΣΕΣ (Ελληνικά - Αγγλικά)

 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ

 ΦΙΛΙΚΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ (Responsive)

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

 2 ΓΛΩΣΣΕΣ (Ελληνικά - Αγγλικά)

 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΪΟΝ (χρώμα, μέγεθος)

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

1.000 €

.

900 € + ΦΠΑ

1.500 €

.

1.400 € + ΦΠΑ

2.000 €

.

1.900 € + ΦΠΑ

Ο Έτοιμος Σχεδιασμός βασίζεται πάνω σε ένα τυποποιημένο στήσιμο στο οποίο προσαρμόζουμε
το λογότυπο της επιχείρησης, με τα αντίστοιχα χρώματα και γίνονται λίγες επεμβάσεις.
Ο Νέος Σχεδιασμός γίνεται εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, είναι μοναδικός και βοηθάει τον
επισκέπτη να ξεχωρίσει το δικό σας eshop και να το θυμάται όταν θα το ξαναεπισκεφθεί.
Όλες οι εκδόσεις είναι πλήρως λειτουργικές και μπορούν να αναβαθμιστούν. Οι πρόσθετες
λειτουργίες της Έκδοσης Pro μπορούν να προστεθούν και μεμονωμένα στις άλλες Εκδόσεις.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ EKΔΟΣΕΙΣ Special & Basic

 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ESHOP (τι βλέπει ο επισκέπτης)
 Αρχική Σελίδα με διαχειρίσιμο banner
Μεγάλες εικόνες, μέχρι 5, με αυτόματη
εναλλαγή ανά 3-4 δεύτερα. Οι εικόνες αυτές
πρέπει να είναι σε συγκεκριμένες διαστάσεις,
μπορούν να καταλαμβάνουν όλο το πλάτος
της οθόνης και τις ανεβάζετε από τη
διαχείριση.

 Σχεδιασμός με τήρηση όλων των βασικών
προδιαγραφών της Google
Σχεδιάζουμε κάθε σελίδα φροντίζοντας να
συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία στο Google
Pagespeed ώστε να έχει καλύτερες κατατάξεις
στις αναζητήσεις.
 Πρακτικό πτυσσόμενο μενού και ευδιάκριτη
προβολή προϊόντων.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο πρακτικό μέρος
της πλοήγησης ώστε ο επισκέπτης να βρίσκει
εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που
αναζητεί.

 Αυτόματη προσαρμογή σε όλες τις
συσκευές (RESPONSIVE)
Η σελίδα προσαρμόζεται αυτόματα στο
πλάτος της οθόνης κάθε συσκευής,
υπολογιστής, tablet, κινητό.
 Μεγέθυνση στις φωτογραφίες των
προϊόντων (zoom)
Δυνατότητα εμφάνισης σε μεγαλύτερο
μέγεθος οι εικόνες με κλικ.

 Αναζήτηση προϊόντων
(Autocomplete – Suggestive Search)
Κατά την πληκτρολόγηση στην αναζήτηση,
αρχίζουν να εμφανίζονται προϊόντα που
περιέχουν το κείμενο στον τίτλο ή τον κωδικό
που πληκτρολογήθηκε. Δυνατότητα
αναζήτησης κειμένου μέσα σε τίτλους,
περιγραφή ή κωδικό.

 Προστασία εικόνων - κειμένων
Κλείδωμα δεξιού κλικ για αποθήκευση
εικόνων, τα κείμενα δεν είναι επιλέξιμα,
για να μην αντιγράφονται.

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Έτοιμη υποδομή 2ης γλώσσας (προσθήκη Αγγλικών)
Μπορείτε να προσθέσετε όλα τα αγγλικά κείμενα από την διαχείριση, τίτλοι - περιγραφές προϊόντων
κτλ, καθώς η εφαρμογή δεν κάνει αυτόματη μετάφραση στα κείμενα των προϊόντων και των
κατηγοριών.



Μηχανές Αναζήτησης - SEO (Search Engine Optimization)
Ειδικός μηχανισμός με πεδία μέσα στη διαχείριση για να μπορείτε να πληκτρολογείτε μόνοι σας τις
λέξεις «κλειδιά» με τις οποίες θέλετε να σας καταχωρούν οι μηχανές αναζήτησης.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ EKΔΟΣΕΙΣ Special & Basic

 ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ (Διαδικασία Παραγγελίας)
 Ολοκλήρωση παραγγελίας σε 2 βήματα
Απλή διαδικασία παραγγελίας ώστε να μην
φεύγουν οι πελάτες από εκνευρισμό

 Δυνατότητα παράδοσης σε διαφορετική
διεύθυνση (μόνο με εγγραφή)
Ο πελάτης μπορεί να δηλώσει άλλη διεύθυνση
παράδοσης, π.χ. για δώρο

 Παραγγελία ΧΩΡΙΣ απαραίτητη εγγραφή
Ο επισκέπτης μπορεί να παραγγείλει
δίνοντας μόνο τα στοιχεία παράδοσης

 Τρόποι Αποστολής - Υπολογισμός
Μεταφορικών
- Courier (Υπολογισμός κόστους με βάρος)
- Μεταφορική
- Παραλαβή από το κατάστημα
- Δωρεάν μεταφορικά πάνω κάποιο ποσό

 Αυτόματος έλεγχος σωστής
συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων
Δεν γίνεται καταχώρηση παραγγελίας αν δεν
συμπληρωθούν σωστά τα απαραίτητα πεδία
π.χ. 10 νούμερα στο τηλέφωνο

 Τρόποι Πληρωμής
- Αντικαταβολή
- Πληρωμή στο Κατάστημα
- Πιστωτική Κάρτα (χωρίς δόσεις)
- Paypal
- Τραπεζικό Λογαριασμό

 Επιλογή Παραστατικού
Απόδειξη ή Τιμολόγιο
Ο πελάτης επιλέγει είδος παραστατικού,
ειδικά πεδία (ΑΦΜ, ΔΟΥ) για έκδοση
τιμολογίου. Τιμολόγηση με αυτόματη επιλογή
συντελεστή ΦΠΑ π.χ. 17% ή 24%


 Υποχρεωτικό κλικ – Κανονισμός GDPR
Βάση των κανονισμών προστασίας
προσωπικών δεδομένων υπάρχει υποχρεωτικό
πεδίο - Συμφωνώ με τους όρους χρήσης

Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων GDPR
Με έτοιμο τυποποιημένο κείμενο σύμφωνα
με τον κανονισμό το οποίο είναι διαχειρίσιμο

 ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Το καλάθι αγορών αποτελεί το πιο ευαίσθητο σημείο ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς έχει
παρατηρηθεί ότι εάν είναι δύσχρηστο, δυσλειτουργικό ή έχει ασαφής πληροφορίες μπορεί να
αποτελέσει το σημείο από όπου θα έχουμε τις περισσότερες εγκαταλείψεις.
Με τη δυνατότητα παραγγελίας χωρίς υποχρεωτική εγγραφή και μειώνοντας τη διαδικασία
μόνο σε 2 βήματα, φροντίζουμε ώστε ο πελάτης χωρίς άσκοπες πληκτρολογήσεις και εκνευρισμούς,
να ολοκληρώσει την παραγγελία του, εύκολα και γρήγορα σε ένα περιβάλλον που θα του εμπνέει
εμπιστοσύνη.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ EKΔΟΣΕΙΣ Special & Basic

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ESHOP (Τηλεφωνική Εκπαίδευση διαχείρισης με την Παράδοση – 1 ώρα)
 Εύχρηστο και Φιλικό Σύστημα
Διαχείρισης στα Ελληνικά
Διαχείριση με απλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
και με τηλεφωνική εκμάθηση - υποστήριξη.

 Διαχείριση κειμένων σε όλες τις σελίδες
Δυνατότητα επεξεργασίας σε όλα τα κείμενα
π.χ. Εταιρία, Επικοινωνία, Όροι χρήσης κτλ
 Επιλογές προϊόντων – παράμετροι
π.χ. μεγέθη small, medium, large,
ή χρώματα μπλε, λευκό, νούμερα κτλ.

 Διαχείριση κατηγοριών - προϊόντων
(χωρίς αριθμητικό περιορισμό)
δεν υπάρχει κανένα όριο στον αριθμό
προϊόντων που προσθέτετε στη διαχείριση

 Ειδικά πλαίσια πρόσθετης προβολής προώθησης προϊόντων
Επιλογή προϊόντων στην αρχική σελίδα,
πλαίσιο προσφορών, προτάσεις κτλ

 Προβολή προϊόντων σε παραπάνω από
μια κατηγορία
Μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν σε όσες
κατηγορίες θέλετε

 Διαχείριση διαθεσιμότητας προϊόντων
Ορίζετε κατάσταση διαθεσιμότητας ανά προϊόν
π.χ. ετοιμοπαράδοτο, σε 3-4 ημέρες

 4 φωτογραφίες ανά προϊόν, με κλικ για
μεγέθυνση
για καλύτερη παρουσίαση, π.χ. διαφορετικές
όψεις, λεπτομέρειες

 Διαχείριση stock - αποθέματος
Ορίζετε αριθμό διαθέσιμων τεμαχίων ανά
προϊόν και αφαιρούνται ανά παραγγελία.
Όταν η ποσότητα φτάσει στο 0 εμφανίζεται
αυτόματα κείμενο ότι το προϊόν εξαντλήθηκε.

 Ειδικό σύστημα ψηφιοποίησης
φωτογραφιών
οι φωτογραφίες που ανεβάζετε
προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες διαστάσεις
που ορίζονται από την διαχείριση, ώστε να
εμφανίζονται σωστά στην ιστοσελίδα.

 Καταγραφή – Διαχείριση Παραγγελιών
Δυνατότητα αλλαγή κατάστασης π.χ.
Καταχωρημένη, Ολοκληρωμένη, σε αναμονή
 Καταγραφή – Διαχείριση Πελατολογίου
Καρτέλες πελατών για επεξεργασία στοιχείων

 Στατιστικά στοιχεία του καταστήματος
Καταγραφή επισκέψεων προϊόντων,
κατηγοριών, best seller, καλύτεροι πελάτες,
στατιστικά παραγγελιών ανά μήνα-έτος.

 Μαζική αποστολή email (Newsletter)
Διαχείριση λίστας εγγεγραμμένων, μαζική
αποστολή newsletter.

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Έχουμε φροντίσει ώστε η καθημερινή σας ενασχόληση να είναι εύχρηστη και παράλληλα να σας
δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ PRO

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΕΣ)

Η Έκδοση Pro προορίζεται για eshop με πρόσθετες απαιτήσεις καθώς περιλαμβάνει όλες τις
Βασικές λειτουργίες, αλλά έχει και τις παρακάτω λειτουργίες προεγκατεστημένες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

 Ιστορικό πλοήγησης (προϊόντα που είδε πρόσφατα ο επισκέπτης)
Ειδικό πλαίσιο με αυτόματη εμφάνιση των 10 τελευταίων προϊόντων.

 Κατασκευαστές – Μάρκες Προϊόντων
Ειδικό πλαίσιο εμφάνισης κατασκευαστών (τίτλος ή λογότυπο) με δυνατότητα
προβολής προϊόντων από έναν κατασκευαστή ανεξαρτήτως κατηγοριών.

 Σετ Προϊόντων (Δείτε επίσης)
Ενώ ο επισκέπτης βλέπει ένα προϊόν, του προτείνουμε και αντίστοιχα προϊόντα στο
κάτω μέρος της σελίδας σαν συνοδευτικές προτάσεις.

 Λίστα Αγορών (Wish List)
Δυνατότητα στα εγγεγραμμένα μέλη να καταχωρούν τα προϊόντα που επιθυμούν σε
ειδική λίστα για μελλοντικές αγορές και χωρίς εγγραφή πελάτη.

 Φίλτρα Προϊόντων
Αυτόματη εμφάνιση στις κατηγορίες των προϊόντων ώστε ο επισκέπτης να επιλέγει τα
χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν π.χ. Χρώμα, Μέγεθος, Νο, Φύλο κτλ

ΚΑΛΑΘΙ .
ΑΓΟΡΩΝ 

 Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα με αυτόματο υπολογισμό άτοκων δόσεων
Επιλογή άτοκων δόσεων ανάλογα με το ποσό παραγγελίας,
π.χ. 0 - 100 € 2 δόσεις, 101 - 200 € 3 δόσεις κτλ.

 Ελάχιστο ποσό παραγγελίας
Ο διαχειριστής ορίζει κατώτατο όριο αγορών π.χ. 20 € και εμφανίζεται αντίστοιχο
μήνυμα κατά την παραγγελία ότι πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το όριο.

 Μήνυμα για Δωρεάν Μεταφορικά (αν έχετε δωρεάν μεταφορικά από κάποιο ποσό)
Στο καλάθι εμφανίζεται μήνυμα π.χ. Υπολείπονται 20 € για έχετε δωρεάν μεταφορικά.
Ώστε ο πελάτης να προσθέσει προϊόντα αντίστοιχης αξίας.

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα και στις άλλες 2 εκδόσεις.
π.χ. στην έκδοση Special να προσθέσουμε Φίλτρα Προϊόντων και Μάρκες.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ PRO

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΕΣ)

Η Έκδοση Pro προορίζεται για eshop με πρόσθετες απαιτήσεις καθώς περιλαμβάνει όλες τις
Βασικές λειτουργίες, αλλά έχει και τις παρακάτω λειτουργίες προεγκατεστημένες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

.



 Προμηθευτές Προϊόντων
Εμφανίζεται ΜΟΝΟ στο περιβάλλον διαχείρισης. Υπάρχει κατά την καταχώρηση
προϊόντων και με αντίστοιχη ένδειξη στις καταχωρημένες παραγγελίες.

 Εκπτωτικά group πελατών
Δημιουργείτε group πελατών π.χ. 10%, 20% κτλ επιλέγετε τους πελάτες που θα
ανήκουν σε αυτά τα group και η έκπτωση γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας.

 Μαζικές Αλλαγές τιμών
Δυνατότητα μαζικής αλλαγής τιμών, ανά κατηγορία ή ανά μάρκα.
π.χ. -20% στην κατηγορία Ανεμιστήρες, με επιπλέον δυνατότητα
- να αλλάξει την κανονική τιμή από 100€ σε 80€
- ή να προστεθεί 2η εκπτωτική τιμή 100€ 80€ με ένδειξη -20%

 Κατάσταση Παραγγελιών
Δυνατότητα στη διαχείριση να αλλάζετε την ονομασία και το χρώμα ώστε να μπορείτε
να οργανώσετε καλύτερα το περιβάλλον παραγγελιών.

 Κλωνοποίηση Προϊόντων
Διευκολύνει την καταχώρηση προϊόντων στη διαχείριση, σε περίπτωση που έχετε
πολλά παρόμοια προϊόντα, ώστε να μην χρειάζεται να ξαναπερνάτε όλα τα στοιχεία.

 Stock – Απόθεμα στις επιλογές προϊόντων
Καταχώρηση stock σε επιλογές ενός προϊόν, όπως χρώμα, μέγεθος, Νο κτλ.
π.χ. μπλέ 3 τεμ. - Νο 39 4 τεμ – Small 2 τεμ, Medium 4 τεμ. κτλ

 Εγκαταλείψεις Καλαθιού
Στατιστικά στοιχεία για να βλέπετε σε ποιο στάδιο της παραγγελίας, οι πελάτες
εγκαταλείπουν και δεν ολοκληρώνουν την παραγγελία.

 Τηλεφωνική Εκπαίδευση διαχείρισης με την Παράδοση – 2 ώρες

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα και στις άλλες 2 εκδόσεις.
π.χ. στην έκδοση Special να προσθέσουμε Φίλτρα Προϊόντων και Μάρκες.
Παπαναστασίου 31 – 546 39 – Θεσσαλονίκη
www.infocus.gr – info@infocus.gr

Τηλ. 2310 937 850 (2 γραμμές)
Καθημερινά - 9.30 - 5.30 μ.μ.
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