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Išbandykite nemokamai mūsų siūlomą elektroninę parduotuvę patys! Mūsų siūlomus
šablonus rasite www.parduotuve.webnation.lt puslapyje, o išbandyti galite pateikę
užklausą mūsų pagrindiniame puslapyje www.webnation.lt
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Tiekėjų prekių importavimas
Vieninteliai Lietuvoje siūlome galimybę visiškai nemokamai importuoti tiekėjų prekes. Tai jums leidžia
sutaupyti šimtus eurų, kuriuos ateityje galėsite investuoti į projekto plėtrą. Visi tiekėjai yra išbandyti, o kas
svarbiausia - prekiauja "dropshipping" principu, be jokių įsipareigojimų! Tereikia sudėti nustatymus, susieti
kategorijas ir pradėti įkėlimą, kuris yra pilnai automatizuotas!
Importavus prekes į jūsų svetainę niekuo rūpintis nebereikia! Prekės automatiškai atsinaujina, prisideda ir pasišalina,
todėl visą dėmesį galėsite skirti elektroninės parduotuvės plėtrai.

Naudojant užsienio tiekėjus Lietuvoje, privaloma visas prekes pateikti gimtąja kalba, todėl šiam atvejui šis modulis
turi dar vieną papildomą vertimo funkciją. Įrašykite visas frazes ir po vertimo užklausos, kelių sekundžių bėgyje jos
visos bus pakeistos į jūsų nustatytą reikšmę.
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Tapkite tiekėjais
Kiekvienam savo klientui suteikiame galimybę tapti tiekėjais kitoms el. parduotuvėms! Su mūsų unikaliu
įskiepiu, lengvai eksportuokite XML failą keliomis kalbomis, kurį jūsų klientas integruos į savo svetainę.
Pasirinkite visas kategorijas ir kalbas kurias norite
eksportuoti ir pateikti savo klientui. Sukūrus naują klientų
grupę, kiekvienai prekei galėsite priskirti vis kitokias kainas,
kurias matys tik tam tikra klientų grupė. Ją galėsite priskirti
kiekvienam klientui individualiai tik identifikavus kliento
svetainę ir ketinimus. Užsakymas iš jūsų vyks įprasta tvarka.

Dar vienas, Lietuvoje retai sutinkamas, tačiau labai efektyvus pardavimo būdas yra partnerystė su klientais,
kurie į jūsų parduotuvę atveda potencialius pirkėjus. Veikimo principas yra iš ties nesudėtingas, kadangi šis
statusas prieinamas visiems, kurie užsiregistruos jūsų sistemoje. Kiekvienam užsiregistravusiam yra
sugeneruojama nuorodą, per kurią atėję žmonės patenka tiesiai į jūsų svetainę. Jeigu jūsų kliento atvestas
žmogus iš jūsų įsigyja prekę, savo klientui išmokate iš anksto sutartą procentą nuo uždarbio (prekės kaina
svetainėje + mokesčiai - prekės įsigijimo išlaidos). Ši ir XML eksportavimo sistemos neįeina į standartinę
elektroninę parduotuvę, jos įdiegiamos esant individualiam poreikiui visiškai nemokamai.
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Šablono nustatymai

Kiekvienas šablonas turi profesionalų valdymą. Visų pirma, dauguma jų turi po kelis skirtingus antraštės,
apatinės dalies ir pagrindinio puslapio išdėstymus, pagrindinio puslapio spalvas. Kelių mygtukų paspaudimu
galima pakeisti visus svetainėje naudojamus šriftus, lengvai pridėti naujus ar pakeisti jų dydį. Lengvai
galima redaguoti horizontalų/vertikalų meniu, įjungti naujienlaiškį, valdyti skaidres, sukurti
prekių/gamintojų karuselę ar atlikti bet kokią kitą funkciją.

Lengvai sukurkite, pašalinkite ir dėliokite visų puslapių detales.
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Profesionalus prekių filtras

Profesionalus prekių filtras prekes filtruoja pagal: kainą,
gamintoją, modelį, SKU, UPC, EAN, JAN, ISBN, MPN, ilgį, plotį,
aukštį, svorį, nuolaidą, prekės būseną ir prekės įvertinimą.
Lengvas stiliaus redagavimas ir begalė kitų filtro galimybių.
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SEO optimizacija
SEO optimizacijai atlikti nuo šiol nebereikia ypatingų žinių, viskas vyksta kelių mygtukų paspaudimu.
Lengvai optimizuokite visas prekes, informacinius puslapius, kategorijas, gamintojus, nuorodas ir
aprašymus.

Visiškai nesudėtinga įgalinti puslapio nukreipimus, generuoti "SiteMap", įdiegti įvairius papildinius, cron'ą ir
begalę kitų nustatymų.
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Prekių atnaujinimas
Masiškai atnaujinkite prekes: priskirkite nuolaidą arba ypatingą pasiūlymą tūkstančiams prekių per porą
akimirkų. Prekes filtruoti galima pagal:
•

Prekės pavadinimą, prekės tag'us, modelį, kategoriją, gamintoją, filtrą, kainą, nuolaidos kainą,
ypatingą kainą, mokesčių klasę, kiekį (esantį sandėlyje), minimalų kiekį, pasibaigusių prekių būseną,
priėjimo/modifikavimo datas, būseną, parduotuvę, atributus, atributų vertes, nustatymus,
nustatymų vertes.
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XSL Eksportas/Importas
Be XML eksportavimo/importavimo dar yra XSL (Microsoft Excel) eksportavimo/importavimo funkcija.
Turint mažiau praktikos galima lengvai pasidaryti prekių kopiją, jas redaguoti su "Excel" programa arba
importuoti tiekėjų prekes.
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Prekių pristatymas ir apmokėjimas
Didelis prekių pristatymo pasirinkimas, pavyzdžiui: "Fedex", "LPexpress"
terminalai, "Omniva" paštomatai, nemokamas pristatymas nuo tam
tikros krepšelio sumos ir visi kiti pasaulyje populiariausi siuntimo būdai.
Profesionalus prekių pristatymo modulis leis jums sukurti bet kokį kitą
jūsų sugalvotą pristatymo būdą!

Atsiskaityti už įdėtas į krepšelį prekes galima iš bet kurios pasaulio
vietos! Dešimtys atsiskaitymo galimybių iš užsienio valstybės:
"CardConnect", "Cardinity", "eWAY Payment", "G2A Pay", "PayPal".
Taip pat, atsiskaitykite iš iš Lietuvos: "PaySera", "Mokilizingas", "OPAY",
"Bankinis pavedimas".
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Prisijungimas elektroninėje parduotuvėje
Prisijungimas prie elektroninės parduotuvės (iš kliento pusės) galimas 2 būdais: per sistemą ir per
socialinius tinklus. Prisijungimas per sistemą yra gana standartiškas, o prisijungimas per socialinius tinklus
ne tik leidžia sutaupyti klientui laiko vedant savo duomenis, tačiau ir jums suteikia galimybę jį geriau
pažinti. Parduotuvėje galima prisijungimą per šiuos socialinius tinklus (standartiškai jau aktyvuoti
prisijungimai per FaceBook, Google ir YouTube):
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Prekių importavimas iš AliExpress
Lengvai importuokite prekes iš AliExpress tiesiai į savo svetainę. Viskas ką jums reikia padaryti, tai tiesiog
nukopijuoti nuorodą ir įklijuoti į importavimo sistemą!
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