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F.Store bérelhető webáruház modulok - Árlista
Date/Dátum: 2021.03.08
F.Store Bérelhető Webáruházrendszer alap és opcionális moduljai

A GoShop keretrendszer moduláris integrációs lehetőségeit a bemutató weboldalunk 'Integrációs lehetőségek' pontban találja

Alap integrációs modulok:
1
2
3
4
5
6
7

Számlázás (A rendszer alapértelmezetten egy online számla modult tartalmaz, az alábbiak közül szabadon választva)

Számlázz.hu számlázási rendszer
Bilingo.hu számlázási rendszer

●/○

14 990 Ft
fejlesztés alatt

Borgun online kártyás fizetés
Barion online kártyás fizetés
Simple online kártyás fizetés
CIB online kártyás fizetés

●/○
●/○
●/○

14 990 Ft
14 990 Ft
14 990 Ft
fejlesztés alatt

Online kártyás fizetés(A rendszer alapértelmezetten egy online fizetési modult tartalmaz, az alábbiak közül szabadon választva)

Kiszállítás

Futárszolgálat

●

Ingyenes

PostaPont kiszálltás
Pick Pack Pont kiszálltás
GLS csomagpont kiszálltás
Csomagkuldo.hu kiszálltás
FoxPost kiszálltás
Termékekhez köthető szállítási módok modul

●
●

●

14 990 Ft
14 990 Ft
fejlesztés alatt
fejlesztés alatt
fejlesztés alatt
14 990 Ft

14 Árukereső oldalak integrációs modul

●

14 990 Ft

15 Google katalógus alap terméklista

●

24 990 Ft

16 Facebook katalógus alap terméklista

●

24 990 Ft

17 Törzsvásárlók kezelése

○

24 990 Ft

18 Fejlett termékkereső modul, előnézeti termékképpel

○

24 990 Ft

○
●

24 990 Ft
24 990 Ft

●/○

14 990 Ft

○

44 990 Ft

8
9
10
11
12
13

Súly és értékhatár tartományokkal megadható szállítási és utánvét költség

Egyéb alapvető marketing rendszerek

arukereso.hu, argep.hu, olcsobbat.hu
A kategóriákhoz hozzákapcsolaható az árúkereső oldalak egyedi kategórialenevezése is.

Google Shopping (Merchant Center) összeköttetéshez.
A teljes aktiv a webáruházban is elérhető terméklista átadása a Google Merchant Centernek, mely által remarketing és Google Shopping hirdetések indíthatóak
Facebook Bolt összeköttetéshez.
A teljes aktiv a webáruházban is elérhető terméklista átadása a Facebook Katalógushoz, mely által remarketing és Dinamikus termék hirdetések indíthatóak
Az adminisztrációs felületen a felhasználókhoz egyedi %-os kedvezmény állítható be.
A rendszer a keresőbe beírt szórészlet alapján, az azt a szöveget a nevében tartalmazó termékeket automatikusan kilistázza.

Tömeges import export

18 Tömeges megrendelés export-import modul
19 Tömeges termék export-import modul
A GoShop keretrendszer lehetővé teszi speciális funkcionalitású és kezelést könnyitő modulok integrációját is.

Komplex marketing, értékesítést támogató modulok:
20 Kupon / egyedi akció modul

Akciókód manuális felvitele adminisztrációs felületen
Kupon ár kedvezmény beállítása adminisztrációs felületen egy vagy több termékre, termékcsoportra.
Kosárnál kupon/akciókód megadása
A F.Store rendszer tartalmazza a egyedi akció modult, azonban a modul kiegészítő kupon funkciója 14.990 Ft nettó áron rendelhető meg.

21 Ajánlatkérő termék modul

A modul segítségével egy speciális terméktípus érhető el. Ezen termékek esetén a megrendelés gomb helyett egy ajánlatkérés gomb jelenik meg, melyet megnyomva egy pop-.up
ablakban bekérjük az ajánlatkérő adatait (pl. emailcím, telefonszám, cégnév, név), az ajánlatkérést egy admin felületen elérhető adatbázisba gyűjtjük, a bekért adatok és a termék
nevével, kódjával együtt. Az ajánlatkérésről az ügyfélszolgálatot és az érdeklődőt emailben értesítjük.

22 Árfigyelés, feliratkozással és értesítéssel modul

○

44 990 Ft

○

84 990 Ft

Termékár figyelés listára való felírtkozás és az ár csökkenés esetén automatikus levélküldés.
Az adminisztrációs felületen a feliratkozók kilistázási lehetősége (termék, felíratkozás pillanatában aktuális ár, emailcím).

23 Egyedi terméklisták modul, hirdetés automatizálás

Egyedileg kialakítható Google és Facebook terméklisták, így az integrált rendszereknek az összes terméket tartalmazó listán felül egyedi listák átadására is lehetőség van.
A modul segítségével a hirdetések pontosabban célzhat és célcsoportra szabhatja, mert a termékekhez egyedi elnevezés és leírás rendelhető hozzá, míg a kategóriákhoz
meghatározhatjuk a Google által javasolt kategóriakódokat.
A modul tartalmazza a 14. Google Katalógus és a 15. Facebook Katalógus alap terméklistákat is.
Min. 6 hónapos átalánydíjas marketing szerződés esetén a szerződés időtartamára a modult ingyenesen aktiváljuk.

24 Kosár termékajánló

○

24 990 Ft

25 Kedvenc termékek kezelése modul

○

24 990 Ft

26 Hirdetés támogatás

○

24 990 Ft

Kosárban a kosárban lévő termékek kapcsolódó termékeinek ajánlója
Menthetőek a kedvenc termékek, majd a profilba belépve ismét elérhetőek

A modul segít az reklámügynökségekkel, sales és marketing osztályok együttműködésben. A hirdetni kívánt és meghirdetett termékek egyedileg megjelölhetőek, a még hirdetésre,
vagy hirdetés törlésére váró tételek listázhatóak, exportálhatóak. Ezzel a társosztályok munkája automatizálható és nyomonkövethető.
Min. 6 hónapos átalánydíjas marketing szerződés esetén a szerződés időtartamára a modult ingyenesen aktiváljuk.

● - A rendszer alapértelmezetten tartalmazza
○ - Opcionális elérhető
Lapozzon a modullista folytatásához >>

Komplex integrációs funkcionális modulok:
27 Pénzügyi / Viszonteladói / B2B modul

○

590.000 Ft-tól

28 Hírek modul

○

44 990 Ft

29 Bolti értékesítés modul

○

Bejövő, kimenő számlák kezelés
Bankszámla importálás
Hitelkeret kezelés
Cash Flow, egyéb személyre szabott pénzügyi kimutatás

Lejárt számla figyelmeztetés
Visszárú, szállító kifizetések kezelése
Vevői befizetések kezelése
Egyedi weboldal felület (elszámolás ügyféloldali kimutatása közvetlenül a webáruházból)

Klasszikus hírek modul, amely lehetővé teszi a webáruházba hírek felvitelét.
A hírek kategórizálhatóak dátum és kategória szerint (amennyiben a dizájn ezt lehetővé teszi), megadható hírenként a META adatok és egyedileg beállíthatóak a közösségi
megosztáshoz a cím, a leírás és a kép egyaránt.

44 990 Ft

A webáruház rendszerben lehetőség van bolti értékesítés kezelésére, akár a termékek vonalkódos eladással. Az adminisztrációs felületen kialakított felületen egy előre rögzített
ügyfélhez kapcsolódó eladást végzünk, amely eladás a számlázó rendszernek nem kerül átadásra.
Ezáltal a bolti eladás általi készletváltozás automatikusan megjelenik a webáruházi felületen is.

30 MICRA pénztárgép integrációs modulok

fejlesztés alatt

Micra szerződött partnerként a Micra Mini M-S és Micra Jota M-S pénztárgéppel történő integrációnak hála, a pénztárgépen való értékesítés, készletcsökkenés automatikusan
módosítja a webáruház rendszer készletét.

31 Sam4S pénztárgép integrációs modulok

fejlesztés alatt

Sam4S szerződött partnerként a Sam4s NR-440-es és NR-240 pénztárgéppel történő integrációnak hála, a pénztárgépen való értékesítés, készletcsökkenés automatikusan
módosítja a webáruház rendszer készletét.

32 Bérelhető termék modul

○

149 990 Ft

A webáruházban termékek (azonos termékből akár több darab) bérlése lehetséges, egy időpont naptár segítségével, fizetési funkcióval a standard vásárlási folyamatba illesztve. A
naptáron jelezve van a foglaltsági állapot (szabad/elérhető). A naptárhoz megadható a nyitva tartás, az ünnepnapok szinkronizálása a magyarorszag.hu kormányzati portál oldalról is
lehetséges. A bérelt termék az admin felületen manuálisan jóváhagyható, így a hagyományos ügymenetbe is beilleszthető.

33 Készletfigyelés, feliratkozással és értesítéssel modul

○

44 990 Ft

34 Termékösszehasonlító és Paraméterkezelő modul

○

84 990 Ft

35 Termék variációk modul

○

44 990 Ft

Készlethiány esetén listára való felírtkozás és készletre kerülés esetén automatikus levélküldés.
Az adminisztrációs felületen a feliratkozók kilistázási lehetősége (termék, emailcím).
Kategóriákhoz paraméterek rendelhetőek hozzá, ezáltal egyes kategóriák termékei összehasonlíthatóak.
Azonos temékoldalon több terméktípus megjelenítése, egyedi készlet és cikkszámkezeléssel.
A termékekhez pl. szín és méretsor rendelhető.

● - A rendszer alapértelmezetten tartalmazza
○ - Opcionális elérhető
A még fejlesztés alatt álló moduljaink ára és elérhetősége felől érdeklődjön munkatársunknál.
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Az árlista visszavonásig érvényes és a Go Group Kft. fenntartja a jogot annak bármikori módosítására.

