Dynamicweb eCommerce

Carrinho de Compras
Dê aos seus clientes o controlo total
sobre as suas compras on-line.

Vantagens
»

Compras on-line para

Para poder usar o módulo Carrinho de Compras é necessário ter

utilizadores que não

o módulo Catálogo de Produtos instalado na sua solução Dynami-

querem efectuar pa-

cweb eCommerce. Este actua como uma extensão do Catálogo de

gamentos on-line

Produtos, e a combinação de ambos perfaz uma solução on-line

»

O utilizador tem uma
visão geral completa

completa de comércio electrónico.

dos itens seleccionados

Os clientes on-line querem controlar a dimensão das suas compras
on-line. É possível acumular todas as suas aquisições enquanto

»

Torna-se mais fácil

compra on-line, graças a este módulo. É possível ver quais os arti-

voltar à loja quando

gos no existentes no Carrinho de Compras e obter um saldo total,

se guarda informação

actualizado e instantâneo.

básica

Do mesmo modo e, à semelhança de quando se compra através de
uma empresa de vendas por correspondência, o cliente finaliza as
compras ao mandar informações sobre o nome, morada e e-mail,
entre outras, após o qual a encomenda é executada.
Este módulo providencia uma segurança incorporada aos clientes.
Todas as encomendas resultam numa confirmação que o sistema
envia automaticamente, na forma de e-mail, ao cliente. Como uma
segurança extra, o dono da loja também recebe a confirmação.
Os clientes satisfeitos tornam-se rapidamente clientes frequentes
e o módulo Carrinho de Compras dá-lhe a opção de recolher informações valiosas sobre o cliente que fez uma encomenda.

Dynamicweb eCommerce

Carrinho de Compras
Funcionalidades
Listagem do número de artigos no Carrinho de Compras
Listagem do total de artigos seleccionados
Sistema de confirmação de encomendas incorporado
Optimização de processos business
Integração com o módulo Gateway de Pagamento
Integração com o módulo Extranet/Intranet
Integração com o módulo Catálogo de Produtos
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