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ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ BASIC 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) 

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) 

Πεδία εισαγωγής βάρους και διαστάσεων προϊόντος 

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

δεδομένων μέσω Microsoft Office™ αρχείων 

Υποστήριξη για παραγγελίες μέσω τηλεφώνου 

Καταγραφή Ενεργειών στη Βάση Δεδομένων Activity Log 

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 

Υποστήριξη πολλαπλών φωτογραφιών για κάθε προϊόν  

Αυτόματη ρύθμιση του μεγέθους της φωτογραφίας 

Πολλαπλές δυνατότητες για κείμενο και επεξεργασία 

κειμένων στην περιγραφή του προϊόντος 

Υποστήριξη για εκπτώσεις επάνω στο προϊόν 

Αναζήτηση προϊόντων 

Αυτόματη εμφάνιση καινούργιων προϊόντων, προϊόντων 

σε προσφορά ή «καλύτερων» προϊόντων 

Υποστήριξη για εμφάνιση κουμπιού «Καλέστε για τιμή» 

Εμφάνιση του stock ή όχι στη σελίδα του προϊόντος 

 

Online Marketing και Προωθητικές Ενέργειες για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

 

Οι εκπτώσεις μπορεί να είναι σε αξία ή ποσοστό (π.χ. 20€ ή 5%) 

Εκπτώσεις μπορούν να γίνουν σε μεμονωμένα προϊόντα 

Εκπτώσεις μπορούν να γίνουν σε κατηγορίες 

Πρόσφατα προϊόντα που εμφανίστηκαν 

Διευθύνσεις καταστήματος ιδανικές για προσπέλαση 
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από μηχανές αναζήτησης - Search Engine Friendly URL's 

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου CMS 

 

Χαρακτηριστικά Αποστολής Προϊόντων για ηλεκτρονικό κατάστημα 

  

Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από Χ € 

Δυνατότητα για επιπλέον έξοδα αποστολής  

ανάλογα  με το προϊόν 

Δυνατότητα για τροποποίηση όλων των αποστολών ως δωρεάν 

αποστολή 

Ο διαχειριστής προσδιορίζει την τελική αποστολή των  

προϊόντων (π.χ., με courier, επόμενη μέρα,  

σε μια εβδομάδα, κλπ ) 

Υποστήριξη για κόστος συσκευασίας 

 

Υπολογισμός ΦΠΑ για E-Shop 

 

Διαφορετικός φόρος ανά ΤΚ (νησιά κλπ) 

Διαφορετικοί τυποι ΦΠΑ σύμφωνα με το είδος 

Δυνατότητα εμφάνισης τιμής με ή χωρίς ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 



 

Μαιάνδρου 90, 14341, Ν. Φιλαδέλφεια, Τηλ.: 210 2518666, Fax: 210 2588617, www.intermark.gr, info@intermark.gr 

Τρόποι Πληρωμής και Γέφυρες με τις Τράπεζες 

 

Διασύνδεση με Eurobank και Πειραιώς 

Αντικαταβολή 

Υπόστηριξη Τραπεζικής Κατάθεσης 

Όλοι οι τύποι πιστωτικών καρτών (ανάλογα με την τράπεζα 

συνεργασίας) 

Δυνατότητα αποκλειστικής πληρωμής με πιστωτική κάρτα 

Real Time πληρωμή με πιστωτική κάρτα 

Δυνατότητα πληρωμής από το κατάστημα 

Δυνατότητα διασύνδεσης με την PayPal Standard 

  

Δυνατότητα Υποστήριξης Πελατών 

 

 

 

 

Οι πελάτες μπορούν να δουν το ιστορικό αγορών και την 

κατάσταση παραγγελίας τους online 

Δυνατότητα ανάκτησης κωδικών 

Εμφάνιση διαδρομής που βρίσκεται ο πελάτης για 

εύκολη πλοήγηση 

Εμφάνιση μηνύματος «Το κατάστημα είναι κλειστό για 

ανακαίνιση»  

Εμφάνιση των σημειώσεων παραγγελιών ανά πελάτη 

Αυτόματη ενεργοποίηση μέλους (χωρίς έγκριση) 

Χειρόκινητη ενεργοποίηση μέλους (με έγκριση διαχειριστή) 
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Αποστολή email ενεργοποίησης και επιβεβαίωσης πριν την 

εγγραφή (προαιρετικό) 

Δυνατότητα αποστολής «Σε Φίλο» 

Ο διαχειριστής προσδιορίζει την τελική αποστολή των  

προϊόντων (π.χ., με courier, επόμενη μέρα,  

σε μια εβδομάδα, κλπ ) 

Υποστήριξη για κόστος συσκευασίας 

 

 


