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ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ADVANCED E-SHOP 

 

 

Απεριόριστος Αριθμός Προϊόντων με κείμενο, φωτογραφίες, 

 βίντεο κλπ 

Υποστηρίζει πολλαπλές κατηγορίες ειδών  και κατασκευαστές 

Οι κατηγορίες μπορούν να προσαρμόζονται  - ένθετες κάτω  

από οποιοδήποτε επίπεδο (sub-categories) 

Κάθε προϊόν μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία  

κατηγορία ή κατασκευαστή. 

Δεν χρειάζεται εγγραφή χρήστη για να γίνει η πώληση  

(εάν αυτό επιθυμεί ο διαχειριστής) 

Όλο το καλάθι και τα στοιχεία πληρωμής σε μία σελίδα (χωρίς 

πολλά κλικ από σελίδα σε σελίδα για γρήγορη πώληση) 

Δωροκάρτες – Δωροεπιταγές σύμφωνα με τις αγορές –  

Δημιουργία σεναρίων προσφορών και εκπτώσεων 

Επαναλαμβανόμενα προϊόντα με ημερομηνία λήξης 

Υποστήριξη για συνταγή προϊόντων (π.χ. διαμόρφωση του  

δικού μου ηλεκτρονικού υπολογιστή) – Συνδυασμός πολλών  

εξαρτημάτων σε ένα προϊόν. 

Πολυγλωσσική Υποστήριξη – Μπορεί να γίνει μετάφραση των 

λεκτικών σε πολλαπλές γλώσσες 

Υποστήριξη πολλών νομισμάτων – πώληση με αντιστοίχη αξίας 

Πεδία εισαγωγής βάρους και διαστάσεων προϊόντος 
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Πραγματικός χρόνος για τιμές συναλλάγματος (ECB) 

Υποστήριξη Ασφάλειας μέσω πιστοποιημένου SSL για την 

ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών. 

Εξαγωγή / Εισαγωγή στοιχείων  (XML, Excel) για τη διαχείριση 

δεδομένων μέσω Microsoft Office™ αρχείων 

Αποδείξεις συναλλαγών σε PDF (αποστολή με email) 

100% προσαρμοσμένο design στις απαιτήσεις 

Υποστήριξη για παραγγελίες μέσω τηλεφώνου 

Σύστημα διαχείρισης επιστροφών (RMA ) προϊόντων 

Σύστημα διαχείρισης των χωρών δραστηριότητας (για εγγραφή 

Χρήστη από τρίτη χώρα, για τιμολόγηση, για την αποστολή 

προϊόντων) 

ACL (Access control list) Οριζόμενη λίστα πρόσβασης 

Καταγραφή Ενεργειών στη Βάση Δεδομένων Activity Log 

Δυνατότητα Υποστήριξης με Live Chat (αναγνωρισμένα) 

Αποστολή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα 

Διαχείριση Συστήματος (Backup/Restore Database) 

Mini shopping cart – Μικρό και γρήγορο καλάθι αγορών 

Συμβατό με τα Διεθνή Standards W3C (XHTML) 
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Χαρακτηριστικά Προϊόντων 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος (π.χ. χρώμα - μέγεθος) 

Διαχείριση του stock αποθήκης με βάση και το  

Χαρακτηριστικό (δηλαδή ανά χρώμα ή μέγεθος) 

Ετικέτες Προϊόντων με λέξεις κλειδιά για τις μηχανές  

αναζήτησης ή την κατηγοριοποίηση στο eshop 

Διαχείριση της σελίδας πληρωμής με ειδικά χαρακτηριστικά 

Όπως «Δώρα», «Ειδικό Μήνυμα για τον Πελάτη» κ.α.  

σύμφωνα με την εμπορική πολιτική. 

Διαχείριση των πεδίων που συμπληρώνει ο πελάτης (π.χ.  

Ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο κ.α.) ώστε να 

Χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα σε reports. 

Καθορισμός μεμονωμένων ειδικών τιμών για ειδικές  

ομάδες πελατών – Εμπορική Πολιτική 

Δυνατότητα εισαγωγής της τιμής από τους πελάτες (εάν  

Είναι ενεργοποιημένο) – σε ειδικές περιπτώσεις. 

Δυνατότητα να «κρύβεται» η τιμή του προϊόντος σε  

πελάτες που δεν έχουν γίνει μέλη. 

Υποστήριξη πολλαπλών φωτογραφιών για κάθε προϊόν 

Αυτόματη ρύθμιση του μεγέθους της φωτογραφίας 

Υποστηρίζονται ψηφιακά προϊόντα (τραγούδια – eBooks) 

Υποστηρίζονται ψηφιακά προϊόντα που συνοδεύονται από 

ειδική άδεια σε ξεχωριστό αρχείο για «ξεκλείδωμα». 

Ψηφιακά προϊόντα μετά από αποδοχή των ειδικών όρων 
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Διαχείριση ενεργοποίησης ψηφιακών προϊόντων μετά την  

πληρωμή ή μετά την αποδοχή των όρων 

Πολλαπλές δυνατότητες για κείμενο και επεξεργασία  

κειμένων στην περιγραφή του προϊόντος 

Υποστήριξη για απλά προϊόντα (π.χ. βιβλίο) ή προϊόντα με  

Αρκετές παραλλαγές 

Υποστήριξη για εκπτώσεις επάνω στο προϊόν 

Αναζήτηση προϊόντων 

Αυτόματη εμφάνιση καινούργιων προϊόντων, προϊόντων σε 

Προσφορά ή «καλύτερων» προϊόντων 

Υποστήριξη Απογραφών – Διαχείριση Αποθήκης 

Δυνατότητα απόκρυψης του κουμπιού «Αγορά» για  

Συγκεκριμένα προϊόντα. 

Κατάλογος με προδιαγραφές προϊόντων (π.χ. τύπος οθόνης, 

επεξεργαστής, μνήμη κλπ) 

Σύγκριση προϊόντων (εάν είναι ενεργό) 

Υποστήριξη για εμφάνιση κουμπιού «Καλέστε για τιμή» 

Υποστήριξη Cross – Sell (σχετικά προϊόντα) 

Υποστήριξη για Backorder (σε περίπτωση που κάποιο προϊόν 

είναι αρκετά νέο ή δεν το έχουμε αποθήκη) 

Εμφάνιση του stock ή όχι στη σελίδα του προϊόντος 
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Online Marketing και Προωθητικές Ενέργειες για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

 

 

Ανταμοιβή πελατών με πόντους – Loyalty Schema 

Δυνατότητα προσαρμογής της εμφάνισης της σελίδας  

κατηγοριών ή κατασκευαστή ή προϊόντος ανάλογα με το  

είδος ή τις διαθέσεις ή την εποχή  (μοναδικό design για 
κατηγορία/κατασκευαστή/προϊόν) 

Υποστήριξη συσχετιζόμενων προϊόντων 

Διαχείριση των ενεργειών marketing  (Email campaigns) 

Δυνατότητα για δωρεάν αποστολή σε συγκεκριμένες ομάδες 

πελατών 

Δυνατότητα πώλησης χωρίς ΦΠΑ 

Υποστήριξη για ειδικές εκπτώσεις κατά περίπτωση 

Υποστηρίζει κουπόνια (e-Coupons) 

Οι εκπτώσεις μπορεί να είναι σε αξία ή ποσοστό  

(π.χ. 20€ ή 5%) 

Προσδιορισμός και διαχείριση για την έναρξη και τη λήξη 

Κάθε κουπονιού 

Εκπτώσεις μπορούν να γίνουν σε μεμονωμένα προϊόντα 

Εκπτώσεις μπορούν να γίνουν σε κατηγορίες 

Εκπτώσεις μπορούν να γίνουν σε περίπτωση χονδρικής  

πώλησης 

Οι εκπτώσεις προσαρμόζονται και φιλτράρονται σύμφωνα 

με το ρόλο του πελάτη 

Ειδικές εκπτώσεις εάν αγορασθεί σύνολο από προϊόντα 
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Ειδικές εκπτώσεις εάν έχει αγορασθεί ένα προϊόν (από  

σύνθεση) και ο πελάτης επιθυμεί να αγοράσει το σύνολο 

Εκπτώσεις μόνο για μία φορά (one-off ή για 1 ημέρα) 

Ειδική έκπτωση για πελάτη για μια αγορά 

Εκπτώσεις μπορούν να γίνουν και στα έξοδα αποστολής 

Αρχείο εκπτώσεων 

Εκπτώσεις όγκου αγοράς προϊόντων 

Ενημέρωση πελατών με πρόσφατα προϊόντα που  

προστέθηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. RSS. 

Πρόσφατα προϊόντα που εμφανίστηκαν 

Δυνατότητα για δωρεάν αποστολή  κατά περίπτωση 

Οι πελάτες μπορούν να γράφουν σχόλια ή να αξιολογούν  

προϊόντα (εάν είναι ενεργό) 

Ο διαχειριστής επιβεβαιώνει τα σχόλια ή τις αξιολογήσεις  

(εάν είναι ενεργό) 

Βοήθεια για την πλοήγηση  στα προϊόντα 

Διευθύνσεις καταστήματος ιδανικές για προσπέλαση από  

μηχανές αναζήτησης - Search Engine Friendly URL's 

Αυτοματισμός σε επωνυμία  URL (Re-Writing) 

Εξειδικευμένη αναζήτηση ανά προϊόν, κατηγορία ή  

κατασκευαστή με δικά τους meta tags και page title 

Δυνατότητα διαχείρισης των προτύπων  SEO meta tags για  

καλύτερη ταξινόμηση στις μηχανές αναζήτησης 
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Υποστήριξη για εισαγωγή νέων και ειδήσεων στο  

Ηλεκτρονικό κατάστημα. News RSS. 

Δυνατότητα για δημοσκοπήσεις 

Δυνατότητα για δημιουργία blog για το ηλεκτρονικό  

κατάστημα 

Δυνατότητα για δημιουργία Forums στο e-shop 

Υποστήριξη συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (affiliat  

programs) 

Αυτόματη εξαγωγή sitemap Google XML 

Δυνατότητα παραμετροποίησης των προτύπων για email 

Απόλυτη διαχείριση επάνω στο εικαστικό του ηλεκτρονικού 

καταστήματος eshop. 

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου CMS 

Εμφάνιση της διαδρομής που βρίσκεται ο πελάτη για εύκολη 

πλοήγηση 

Εμφάνιση μηνύματος «Το κατάστημα είναι κλειστό για  

ανακαίνιση» 

Δυνατότητα διασύνδεσης με QuickBooks 

Δυνατότητα διασύνδεσης με Google AdSense 
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Χαρακτηριστικά Αποστολής Προϊόντων για ηλεκτρονικό κατάστημα 

  

UPS 

FedEx 

Περιορισμός των δυνατοτήτων αποστολής ανάλογα με τη  

χώρα που γίνεται η συναλλαγή 

Προϋπολογισμός εξόδων αποστολής σύμφωνα με το  

συνολικό κόστος αγορών 

Υπολογισμός εξόδων αποστολής σύμφωνα με το βάρος των 

προϊόντων 

Υπολογισμός εξόδων αποστολή σύμφωνα με τη χώρα  

προορισμού και το συνολικό βάρος 

Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από Χ € 

Υποστήριξη για διαχείριση αποθηκών 

Δυνατότητα για επιπλέον έξοδα αποστολής ανάλογα  με το 

προϊόν 

Δυνατότητα για τροποποίηση όλων των αποστολών ως  

δωρεάναποστολή 

Ο διαχειριστής προσδιορίζει την τελική αποστολή των  

Προϊόντων (π.χ., με courier, επόμενη μέρα, σε μια  

εβδομάδα, κλπ ) 

Υποστήριξη για κόστος συσκευασίας 

Υποστήριξη για αγορά προϊόντων που δεν έχουν έξοδα  

Αποστολής (όπως αποστολή τεχνικού για service) 
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Προσδιορισμός όλων των τρόπων αποστολής από τον 

διαχειριστή 

Ομάδα πελατών μπορεί να ορισθεί ως ομάδα χωρίς  

έξοδα αποστολής 

Διαχείριση των αριθμών του πρωτοκόλλου αποστολών ή  

των voucher από τα courier (Shipping tracking) 

 

 

Υπολογισμός ΦΠΑ για E-Shop 

 

Διαφορετικός φόρος για κάθε χώρα 

Διαφορετικός φόρος ανά ΤΚ (νησιά κλπ) 

Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να έχουν φόρο ή όχι 

Διαφορετικοί τύποι ΦΠΑ σύμφωνα με το είδος 

Ορισμός πελατών να ψωνίζουν χωρίς ΦΠΑ 

Υποστήριξη για ευρωπαϊκό ΑΦΜ 

Δυνατότητα εμφάνισης τιμής με ή χωρίς ΦΠΑ 

Δυνατότητα πελάτη να εμφανίζει την τιμή με ή χωρίς  ΦΠΑ 

Δυνατότητα του διαχειριστή σε ποια προϊόντα θα  

εμφανίζεται ο φόρος και σε ποια όχι 

Δυνατότητα εφαρμογής ΦΠΑ επάνω στα έξοδα αποστολής 

Δυνατότητας ενσωμάτωσης ΦΠΑ επάνω στα έξοδα  

αποστολής 
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Τρόποι Πληρωμής και Γέφυρες με τις Τράπεζες 

 

Διασύνδεση με όλες τις Ελληνικές Τράπεζες 

Προσδιορισμός των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής  

σύμφωνα με τη χώρα αγοράς 

Αντικαταβολή 

Υποστήριξη Προκαταβολών 

Υποστήριξη Επιταγών και Τραπεζικής κατάθεσης 

Όλοι οι τύποι πιστωτικών καρτών (ανάλογα με την  

Τράπεζα συνεργασίας) 

Δυνατότητα αποκλειστικής πληρωμής με πιστωτική κάρτα 

Υποστήριξη επιστροφών και μερικής επιστροφής χρημάτων 

Υποστήριξη ακύρωσης συναλλαγής 

Real Time πληρωμή με πιστωτική κάρτα 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την 2Checkout 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  Amazon (SimplePay) 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  Authorize.NET 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  ChronoPay 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  Google Checkout 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  Moneybookers 

Δυνατότητα πληρωμή από το κατάστημα 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  PayPal Standard 
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PayPal Website Payments Pro (Direct and Express) 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  Paypal PayFlow Pro 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την  Worldpay 

 

 

Δυνατότητες Υποστήριξης Πελατών 

 

 

 

 

Δυνατότητα εισαγωγής μελών με βάση το email ή όνομα  

χρήστη 

Καλάθι επιθυμιών -  (Wish list) 

Οι πελάτες μπορούν να δουν το ιστορικό αγορών και την  

Κατάσταση της παραγγελίας τους online 

Οι πελάτες μπορούν έχουν βιβλίο διευθύνσεων και  

σημειώσεων ηλεκτρονικά 

Προσωποποιημένα Email παραγγελιών 

Πολλαπλές διευθύνσεις ανά πελάτη (τιμολόγησης –  

αποστολής κλπ) 

Προσαρμογή των ρόλων των πελατών σε Groups 

Υποστήριξη ζώνης ώρας για πελάτες εξωτερικού 

Forum δημοσιοποίησης πληροφοριών κατάσταση  

παραγγελίας τους online 

Δυνατότητα ανάκτησης κωδικών 

Δυνατότητα μπλοκαρίσματος πρόσβασης από ανταγωνιστές 

(IP Blacklist) 
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Εμφάνιση των σημειώσεων παραγγελιών ανά πελάτη 

Πολλαπλοί λογαριασμοί μελών και ενεργοποίησης 

Αυτόματη ενεργοποίηση μέλους (χωρίς έγκριση) 

Χειρόκινητη ενεργοποίηση μέλους (με έγκριση διαχειριστή) 

Αποστολή email ενεργοποίησης και επιβεβαίωσης πριν την  

εγγραφή (προαιρετικό) 

Δυνατότητα αποστολής «Σε Φίλο» 

Σύγκριση προϊόντων (εάν είναι ενεργό) 

RSS για νέα και ειδήσεις 

RSS για πρόσφατα προϊόντα που προστέθηκαν 

 

 

 

Επιπλέον προαιρετικές δυνατότητες της πλατφόρμας ηλεκτρονικού καταστήματος 

 

Διασύνδεση με όλα τα γνωστά ERP της Ελληνικής αγοράς 

Διασύνδεση με όλα τα γνωστά CRM της Ελληνικής αγοράς 

Εκπόνηση στρατηγικής επικοινωνίας και online marketing 

Διασύνδεση με social networks (facebook, twitter κ.α.) 

Διασύνδεση και εξαγωγή XML αρχείων για συνεργασία με 

eMarket Places (skroutz, eprices κ.α.) 

Σύστημα αυτόματης ενημέρωσης προϊόντων από  

Προμηθευτές (εισαγωγή με καθημερινά αρχεία ή online 

ενημέρωση με XML) 
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Μελλοντικές παροχές που θα ενσωματωθούν σε νέες versions 

 

 

 

 

Νέοι τρόποι πληρωμής (μέσω κινητού ή smart card) και νέοι 

συνδυασμοί για υπολογισμό των εξόδων αποστολής 

Διασύνδεση για χρήση σε POS και πολυκαταστήματα 

Γέφυρα διασύνδεσης Web Service API για άμεση  

διασύνδεση της πλατφόρμας με τρίτες σύνθετες εφαρμογές 

λογισμικού 

Αυτόνομες Δημοπρασίες και διασύνδεση με eBay 

 

 

 


