Dynamicweb eCommerce

Catálogo de Produtos
Disponibilize o seu catálogo de produtos on-line!

Vantagens
»

e organizações que pretendam apresentar uma grande quantidade

Usar várias versões
do mesmo item

O módulo Catálogo de Produtos é adequado a todas as empresas
»

Função de pesquisa
incorporada

de produtos no seu website.
»
Este módulo permite-lhe apresentar todos os produtos de uma for-

Usar um número ilimitado de moedas

ma fácil e bem organizada incluindo a disponibilização de imagens

»

Itens relacionados

e descritivos, por cada produto existente no catálogo.

»

Opções de integração
com o ERP da sua

Poderá gastar muito tempo a acrescentar e manter produtos numa
loja on-line. Todavia, com este módulo, é muito fácil adicionar produtos novos à sua loja. Pode optar por introduzir directamente os
dados no catálogo ou optar por importar a informação através do
ERP da sua empresa.
Uma manutenção rápida e eficaz da informação dos produtos é um
importante critério de sucesso para uma loja on-line e, com efeito,
este módulo facilita a tarefa de actualizar e manter a loja.
Ao usar a função incorporada de pesquisa, os utilizadores são capazes de encontrar o produto desejado. Assegurando que estes
não gastam tempo desnecessário a procurar um produto. Os critérios diferentes de pesquisa são, entre outros, nome do produto,
produtor e número do produto.
Este módulo pode ser facilmente expandido com o módulo Carrinho de Compras. Irá, desta forma, permitir a venda de produtos
no seu website. Os dois módulos formam a solução base para a
realização de encomendas on-line.

empresa
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Catálogo de Produtos
Funcionalidades
Pode ser integrado com Microsoft Business Solutions
Importar de sistemas administrativos
Criar mais ocorrências dos mesmos produtos
Criar e utilizar moedas diferentes
Controlar o período de exibição/apresentação dos produtos
Função de pesquisa incorporada
Número ilimitado de grupos de produtos
Número ilimitado de produtos
Integração com o módulo Carrinho de Compras
Integração com o módulo Gateway de Pagamentos
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