Zestawienie funkcji dostępnych w naszych sklepach internetowych
Standard

Administracja stronami i produktami
Dołączenie zdjęć/plików do stron i produktów
Zarządzanie wieloma językami
Wsparcie SEO dla każdej strony i produktu
Wersja do wydruku
Możliwość indywidualizacji wyglądu każdej podstrony czy produktu
Menedżer dodatków
Mapa strony
Mapa strony dla Google
Kopia zapasowa
Linki do serwisów społecznościowych
Galeria zdjęć
Boksy informacyjne
Komentarze stron i produktów
Formularz kontaktowy
Najczęściej kupowane produkty
Boks z zawartością koszyka
Cechy produktów
Import i eksport danych
Informowanie klienta o statusie zamówienia
Klonowanie produktów
Kupony rabatowe (promocyjne)
Płatności elektroniczne
Produkty promowane
Zaawansowane funkcje dostawy
Sprawdzanie statusu i wydruk zamówienia
Znak wodny na zdjęciach

Premium

Kadrowanie miniaturek zdjęć
Szybki podgląd zdjęć
Ułatwienia wyświetlania elementów produktu / podstrony
Możliwość ukrycia pól początkującym administratorom
Dynamiczne generowanie meta description
Stronicowanie wszystkich typów listy stron
Dodatkowe pole NIP i opcja "chcę otrzymać fakturę VAT"
Sprawdzanie poprawek błędów
Przyjazne linki
Narzędzia SEO
Użytkownicy / klienci (przydzielanie rabatów)
Rabaty w zależności od wartości zamówienia
Sprzedaż krzyżowa
Slidery i bannery reklamowe
Wyświetlanie zdjęć i podstron jako slider
Wyświetlanie wybranych produktów w formie slidera
Przewijanie listy zdjęć
Wyświetlanie newsów
Tagi
Zaawansowana wyszukiwarka produktów
Statystyki
RSS
Sonda
Administratorzy, redaktorzy
Komentarze administratora do zamówień
Najnowsze produkty
Porównywarki cen
Produkty powiązane
Produkty polecane
Formularz zapytania o produkt
Stany magazynowe
Stara / promocyjna cena
Zamawianie różnych wersji produktów
HTTPS
Edycja szablonów
Lista download
Rozwijane menu górne i boczne

Menedżer plików
Ukrywanie podstron
Dodatkowy adres dostawy
Najpopularniejsze produkty
Nawigacja następny i poprzedni produkt
Losowy produkt
Obliczanie VAT i ceny netto
Integracja z systemem fakturowym on-line wFirma.pl
Wyskakujący komunikat o np. ciasteczkach (COOKIES)
Komunikaty do akceptacji w zamówieniu
Własne komunikaty w administracji
Boks z newsami
Rozwinięta prezentacja aktualności - kalendarz
Facebook Like Box w panelu bocznym
Edycja od strony klienta
Zapisywanie adresu email do newslettera
Zdjęcia produktów w koszyku
Wykluczanie produktów z dostawy
Darmowe aktualizacje (poprawki błędów)

- Funkcja dostępna,

- Funkcja niedostępna,

- Funkcja dostępna po zainstalowaniu

Q. Dlaczego niektóre funkcje dostąpne są dopiero po zainstalowaniu?
A. Pakiet "Premium" zapewnia dostęp do wszystkich funkcji z powyższej listy, jednak mocno
zalecamy wprowadzanie ich w miarę potrzeb i zaznajomienia się z Twoją nową stroną i panelem
administracyjnym. Pomimo tego, iż jego obsługa jest wręcz intuicyjna, to niewykorzystywane na
daną chwilę funkcje mogą jedynie przyspożyć Ci dodatkowego "zamieszania". Jeśli będziesz
czegoś potrzebował – dodasz to za pomocą jednego wręcz kliknięcia! Jeśli będziesz miał problem – pomożemy!

Q. Czy istnieje możliwość zaprogramowania (stworzenia) dodatkowego modułu/funkcji, która nie jest
dostępna w powyższym zestawieniu?
A. Tak. Przedstaw nam dokładnie czego potrzebujesz, a my dokonamy wyceny dodatkowego modułu.
Kontakt:

http://mojawww.com
poczta@mojawww.com
http://facebook.com/mojawww
+48 502 030 439
Przekazany materiał ofertowy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawnym. Jest on jedynie zaproszeniem do współpracy. Więcej
szczegółów, jak wygląda współpraca, oraz praca zdalna z naszą firmą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale "Usługi" –
znajdującego się pod adresem: http://mojawww.com/uslugi.html. Nasz regulamin - http://mojawww.com/regulamin.html. Odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania (FAQ) możecie szukać pod adresem http://mojawww.com/faq.html. Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie
działania którejkolwiek z zamieszczonych w niniejszym zestawieniu funkcji – chętnie na nie odpowiemy. Istnieje także możliwość stworzenia
oferty indywidualnej. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami oraz podjęcia współpracy! v.6.7

