Visų elektroninės parduotuvės funkcijų aprašymas
Prekių katalogas
Prekių paslaugų katalogas su neribuotu po kategorijų skaičiumi
Galimybė kiekvienai kategorijai nustatyti papildomus specialius parametrus
Prekių paieška ir filtravimas pagal kainą, gamintoją, svorį, reitingą ir kitus papildomus parametrus
Prekių rūšiavimas pagal kainą ir pavadinimą
Parduotuvės administratorius turi galimybė savarankiškai surūšiuoti prekes
Galimybė nurodyti sumažintą (naują) prekės kainą (sena bus perbraukta)
Galimybė nurodyti prekės kainą vienoje valiutoje, o internetiniame tinklapyje rodyti kitą (kaina bus
automatiškai konvertuojama pagal šios dienos kursą)
Galimybė pridėti papildomus prekių parametrus, nuo kurių keičiasi kaina (Pvz. pagal spalvą, dydį, ilgį,
medžiagą ir t.t.)
Prekių paieška, rūšiavimas sandėlyje pagal ID numerį
Galimybė rankiniu būdu arba automatiškai paslėpti / pašalinti prekes iš parduotuvės (Pvz. kai tam tikros
prekės išparduotos)
Veiksmai su visomis prekėmis tam tikroje prekių grupėje arba kategorijoje (pridėti, pašalinti, paslėpti,
perkėlimas, parametrų redagavimas)
Prekių aprašymas
Patogus turinio valdymo redaktorius su galimybe įkelti nuotraukas, aprašymą
Neribuotas skaičius prekių nuotraukų, jų aprašymas. Galimybė keisti jas vietomis su pelės pagalba.
Automatinis nuotraukų didžio redagavimas
Trumpas ir pilnas prekių aprašymas, parametrų, senos kainos rodymas, kainos keitimas priklausomai nuo
užsakomo kiekio
Galimybė redaguoti prekių SEO parametrus
Galimybė pridėti susijusias arba panašias prekes
Galimybė kopijuoti prekes
Galimybė pridėti specialius parametrus: spalvą, ilgį, svorį ir kt.. Kaina gali keistis priklausomai nuo
pasirinktų parametrų
Galimybė pridėti keletą skirtingų parametrų (Pvz. marškiniai: ūgis 178 cm, kaklas: 38 cm)
Galimybė pardavinėti skaitmeninius produktus (failus, el. knygas, nuotraukas, filmus). Po apmokėjimo,
pirkėjas gali atsiųsti užsakytą skaitmeninį produktą, nuorodą, nuolaidų kuponą
Galimybė kontroliuoti prekių likutį (prekėms pasibaigus jie neberodomi, arba rodomi be kainos su
galimybę jas užsakyti)
Veiksmai su visomis prekėmis tam tikroje prekių grupėje arba kategorijoje (pridėti, pašalinti, paslėpti,
perkėlimas, parametrų redagavimas)
Prie prekių aprašymo galimą pridėti video aprašymą

Prekių krepšelis. Prekių užsakymas
Prekių krepšelis su pasirinktomis prekėmis, jų savybėmis, kainomis ir galiojančiomis nuolaidomis
Galimybė įforminti užsakymą per vieną žingsnį arba keturis (pasirinktiniai): Krepšelis, Pristatymas,
Užsakymo patvirtinimas, Apmokėjimas.
Užsakymo įforminimas su pirkėjo registracija arba be registracijos parduotuvėje
Galimybė kurti kvitus apmokėjimui per banką
Galimybė nustatyti puslapyje „Pirkėjo duomenis“ papildomai pildomus laukelius (Telefonas, Pašto kodas
ir kt.)
Prekių krepšelis rodomas atskirame puslapyje arba puslapio šone.
Internetinių apmokėjimų palaikymas per populiariausias mokėjimo sistemas (Mokėjimai.lt, PayPal,
WebMoney, Skrill ir kt.)
Kreditinių banko kortelių palaikymas
Galimybė pririšti apmokėjimo budus prie pristatymų būdų
Pristatymo kainos apskaičiavimas, priklausomai nuo pristatymo adreso ir pristatymo būdo (Lietuvos
paštas, Išperkamoji siunta, DHL ir kt.)
Galimybė nurodyti papildomą mokesti, priklausanti nuo pasirinkto apmokėjimo arba pristatymo būdo
Automatinis užsakymo statuso keitimas ir parduotuvės administratoriaus informavimas apie tai el. paštu
po apmokėjimo

Pristatymas
Elektroninėje parduotuvėje galima pridėti vieną arba kalius skirtingus pristatymo būdus (Pvz. Lietuvos
paštas, Išperkamoji siunta, Per kurjerį, DHL, Atsiimsiu pats ir t.t.).
Galima nurodyti skirtingas pristatymo kainas, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo, užsakymo
sumos arba užsakymo svorio.
Apmokėjimas
Prie jūsų elektroninės parduotuvės gali būti pajungtas (online) apmokėjimo per internetą modulis, kuris
leidžia iš karto pirkėjams atsiskaityti per savo elektroninę bankininkystę (Swedbank, SEB, DnB, Nord,
Medicinos, Citadele, ir kt.)
Galimybė atsiskaityti per elektroninių paslaugų sistemas (Mokėjimai.lt, PayPal, WebMoney, Skrill ir kt)
Galimybė atsiskaityti Visa, MASTERCARD ir kitomis kreditinėm kortelėmis.
Apmokėjus užsakymą, jo statusas bus automatiškai pakeistas į „Apmokėtas“, o elektroninės parduotuvės
administratorius gaus apie tai į savo el.paštą pranešimą.
Parduotuvėje yra galimybė nenaudoti apmokėjimo. Informaciją apie užsakymą bus išsiųsta elektroninės
parduotuvės administratoriui. Patikrinus užsakymą, administratorius gali susisiekti (el. paštu, telefonu)
su pirkėjų ir pranešti / atsiųsti apmokėjimo rekvizitus arba kitas instrukcijas.
Galimybė formuoti sąskaitų kvitus apmokėjimui
Galimybė nurodyti banko, sąskaitos rekvizitus apmokėjimui

Lankytojų registracija
Elektroninėje parduotuvėje yra pirkėjų registracijos galimybė
Tai leidžia matyti informaciją apie klientus duomenų bazėje, palaikyti ryšį su jais, siųsti specialius
pasiūlymus į jų elektroninį paštą, daryti personalines arba grupines nuolaidas
Registruoti ir prisijungę pirkėjai turi galimybę matyti tinklapyje savo užsakymų istoriją, užsakymų būklė
(Apmokėtas, išsiųstas, Atmestas, neapmokėtas ir t.t.), keisti savo duomenis, pristatymo adresą ir kt.
Patogios elektroninės parduotuvės navigacijos organizavimas
Mūsų kuriamų elektroninių parduotuvių įrankiai leidžia sukurti bet kokio sudėtingumo navigacija
tinklapyje:
Skirtingų lygių katalogai.
Galimybė rodyti prekę skirtinguose kategorijose
Galimybė pridėti susijusias ir panašias prekes
Prekių pasirinkimas pagal parametrus ir savybes, prekių sąrašo filtravimas
Specialios, paslėptos prekių grupės (Prekės pagrindiniame puslapyje, akcijos, karšti pasiūlymai)
Prekių paieška pagal pavadinimą, ID numerį, pagal kainą, paieška pasirinktoje kategorijoje.
Galimybė pirkėjui rūšiuoti prekes pagal abėcėle, pagal kainą
Skirtingos prekių modifikacijos (pagal spalvą, kiekį įpakavime, dydį, svorį, ilgį ir kt.) su galimybe nurodyti
skirtingas kainas ir modifikacijų svorį
Specialus tinklapyje rodomi moduliai su prekėmis, akcijomis, pasiūlymais, reklama
Galimybė naudoti skirtingas elektroninės parduotuvės kalbas
Galimybė naudoti skirtingas prekių kainas, priklausomai nuo kiekio ir pirkėjų grupių (Pvz. didmenininkai,
partneriai ir t..t.)
Optimizacija paieškos sistemoms
SEO optimizavimo galimybės:
Automatinė generacija optimizuotu paieškos sistemoms kategorijų puslapių, prekių, kitų straipsnių.
Galimybė įrašyti meta-tegus (Aprašymą, raktažodžius) visoms prekėms ir kategorijoms
Galimybė nurodyti H1…H3 pavadinimų tegus
Lengvai skaitomi puslapių adresai (SEO draugiškos nuorodos
Galimybė redaguoti SEO tegus kiekvienai tinklapio kalbai atskirai
Galimybė pajungti lankomumo Google Analitikos įrankį „Google Analytics“
Galimybė naudoti elektroninėje parduotuvėje skirtingas kalbas ir prekiauti naudojant skirtingas valiutas
Mūsų kuriamos internetinės parduotuvės palaiko kelias kalbos. Jūs galite pasirinkti pagrindinę kalbą ir
pridėti papildomas.
Turinio valdymo sistema veiks lietuvių, anglų, rusų arba lenkų kalba, o parduotuvės tinklapis gali veikti
bet kuria pasirinkta kalba.

Elektroninėje parduotuvėje galima naudoti skirtingas valiutas. Prekių kainos bus automatiškai
konvertuojamos pagal šios dienos pasirinktos valiutos kursą
Užsakymų istorija, ataskaitos
Galimybė peržiūrėti visus užsakymus (Pirkėjo duomenis, data, pristatymo adresas, apmokėjimo data,
išsiuntimo data ir kt)
Peržiūrėti pasirinkto pirkėjo užsakymų istorija
Galimybė peržiūrėti pardavimo ataskaitą pagal pasirinktą laikotarpį
Prekių importas / eksportas:
Galimybė importuoti / eksportuoti prekes į / iš CSV- XML failų
Galimybė nurodyti katalogų, kainų, aprašymų, parametrų lentelėje arba atskiromis eilutėmis
Įkelti nuotraukas pagal nuorodas iš importo failo
Galimybė kasdien atnaujinti likučius ir kainas su importo funkcijos pagalba

Susijusios / Panašios prekės
Prie kiekvienos prekės galima sudaryti papildomai rodomų prekių sąrašą:
„Aksesuarai“ (Prekei sudaromas sąrašas susijusiu aksesuarų, priedų, Pvz. Telefonas Nokia: Aksesuarai:
Pakrovėjas, Dėklas, Ausinės ir t.t.)
„Rekomenduojami“ (Pvz. Telefono Nokia aprašyme rodomos panašios klasės telefonai iPhone, Samsung)
„Įeina į komplektą“ (grupuojamos kelėta prekių į vieną komplektą)
„Panašios prekės“ (grupuojamos kelėta prekių į vieną grupę)
Nuolaidos
Mūsų kuriamos elektroninės parduotuvės turi galingus nuolaidų galimybes. Nuolaidas galimas kurti
naudojant skirtingus parametrus:
Laikotarpis, kada galioja nuolaida
Nuolaidos dydis pagal sumą arba procentus
Nuolaida gali būti nurodyta tam tikroms prekėms arba prekių grupei
Nuolaida gali būti nurodyta tam tikrai pirkėjų grupei (didmeniniams, partneriams ir kt.)
Nuolaida gali priklausyti nuo užsakymų prekių kiekio
Galima naudoti nuolaidos kuponus, kurie gali galuoti nuo-iki nurodytos datos arba būti nuolatiniai.
Nuolaidų kuponai gali būti tam tikros sumos (Pvz. 50 Lt) arba nurodyti procentais (Pvz. 5%)
Nuolaidų kuponų kodus pirkėjas turi nurodyti prekių krepšelyje, prieš darant užsakymą
Galima daryti nuolaidą visoms prekėms parduotuvėje

Akcijos / Karšti pasiūlymai
Galima pažymėti prekes kaip: Naujovė, Rekomenduojami, Populiariausi arba Karštas pasiūlymas
Su nuolaidų pagalba galima formuoti skirtingas akcijų rūšis
Prekių paieška
Paieška pagal pavadinimą ir pagal parametrus
Prekių paieška pasirinktoje kategorijoje
Prekių filtravimas pagal skirtingus parametrus (Kainą, datą ir kt.)
Prekių rūšiavimas pagal kainą, pavadinimą
Gamintojai ir tiekėjai
Kiekvienai prekei galima nurodyti gamintoją arba tiekėja
Informacija apie gamintoją arba tiekėja rodoma tinklapyje
Prie jų aprašymo galima įkelti jų logotipą / nuotrauką

Atsiliepimai ir prekių reitingai
Internetinės parduotuvės nustatymuose galima įjungti galimybę lankytojams palikinėti atsiliepimus
prekėms (galimybė palikinėti visiems arba tik tiems kurie įsigijo šią prekę)
Taip pat yra galimybė jungti prekių reitingą (balsavimą). Reitingas tai prekių įvertinimas taškais nuo 1 iki
5 (atvaizduojamas kaip 5 žvaigždutės). Pirkėjas įvertiną prekę, parašius atsiliepimą.
Parduotuvės tinklapyje yra galimybė rūšiuoti prekes pagal reitingą, jei jis naudojamas elektroninėje
parduotuvėje
.

