
 
Ποιες ει ναι οι προδιαγραφε ς του 

eshop που επιδοτει ται 

Για να επιδοτηθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να έχει τις πιο κάτω 
προδιαγραφές: 

Εξυπηρέτηση πελατών 
• Πλήρης παραμετροποίηση αναζήτησης. 

Να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – 
mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης 
και ηλεκτρονικών πληρωμών 

Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο σύνολο των 
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 
• Υπενθύμιση κωδικού στους πελάτες. 
• Ο πελάτης μπορεί να δει το ιστορικό παραγγελιών του. 
• Δυνατότητα εγγραφής πελάτη ως μέλος και πρόσβαση σε ειδικές τιμές. 
• Δυνατότητα πρόσβασης σε τμήματα περιεχομένου ανάλογα με το επίπεδο 
μέλους. 
• Κουμπί συνέχισης αγορών. 
• Κουμπί εκκαθάρισης καλαθιού. 
• Ο πελάτης μπορεί επέμβει άμεσα στην επιλογή προϊόντων στο καλάθι. 
• Όλες οι παραγγελίες αποθηκεύονται με ασφάλεια σε βάση δεδομένων MySQL. 
• Το περιεχόμενο του καλαθιού αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων. 
• Ο εγγεγραμμένος πελάτης μπορεί να επέμβει στις λεπτομέρειες του λογαριασμού 
του οποιαδήποτε στιγμή. 
• Ο εγγεγραμμένος πελάτης μπορεί να δει το ιστορικό των παραγγελιών του. 
• Το περιεχόμενο του καλαθιού αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων. 

Προώθηση eshop (SEO-Search Engine Optimisation) 

• Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και προϊόντων 
• Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και προϊόντων 
• Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχομένου 
• Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχομένου 
• Δυνατότητα παραμετροποίησης Site map. 

Σύστημα δωροεπιταγών (tickets) 

Σύστημα δωροεπιταγών. Μπορούμε οποιαδήποτε ώρα να δημιουργούμε 
δωροεπιταγές στο eshop και να την στέλνουμε με email στον χρήστη . 



Σύστημα πόντων η κουπονιών (Loyalty Club) όπως έχουν τα μεγάλα καταστήματα 
και supermarket. πχ αν αγοράσω ένα προϊόν αξίας 20€ παίρνω 100 πόντους, τους 
πόντους αυτούς μπορώ να τους εξαργυρώσω σε επόμενη αγορά όταν μαζέψω 
όσους χρειάζομαι για το προϊόν που θέλω. 
Σύστημα προσφορών με αντίστροφη μέτρηση όπως τα Deal Sites 
 

Προϊόντα 
• Κατηγοριοποίηση προϊόντων σε απεριόριστα επίπεδα κατηγοριών και 
υποκατηγοριών. 
• Αναλυτική παρουσίαση κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας με απεριόριστο αριθμό 
φωτογραφιών, κατηγορία, υποκατηγορία, κωδικό, εταιρία, περιγραφή και τιμή. 
• Σύστημα Back Office του ηλεκτρονικού καταστήματος για την διαχείριση των 
παραγγελιών και των μελών – πελατών. 
• Πλήρη διαχείριση της βάσης δεδομένων των προϊόντων με εύκολο στην χρήση 
περιβάλλον για προσθήκες, αφαιρέσεις και κάθε είδους αλλαγή. 
• Με φίλτρα πλοήγησης π.χ. εταιρία, τιμή, μέγεθος, χρώμα, κτλ Διαδικασία 
εγγραφής μέλους – πελάτη (Sign In). Αναζήτηση (full text) και σύνθετη αναζήτηση. 
• Καλάθι αγορών (Shopping Basket). Wish list (καλάθι αγαπημένων προϊόντων). 
• Παρουσίαση επιλεγμένων προϊόντων στην κεντρική σελίδα και στην αρχική 
σελίδα κάθε κατηγορίας προϊόντων. 
• Αυτόματη ενημέρωση του διαχειριστή και με email για κάθε παραγγελία. 
• Λειτουργία σχετικών προϊόντων (related products). Με δυναμική ενότητα 
διαχείρισης εταιρικών και προϊοντικών νέων (blog). Δυναμική ενότητα ανανέωσης 
προσφορών, νέων προϊόντων. 
• Υπηρεσία αποστολής κωδικού στο email του πελάτη σε περίπτωση απώλειας του 
κωδικού. 
• Υπολογισμός ταχυδρομικών εξόδων βάσει βάρους και γεωγραφικής ζώνης. 
Λειτουργία «διπλών τιμών» για πραγματοποίηση εκπτωτικής πολιτικής (αγορά στο 
κατάστημα ή μέσω web). 

Τρόποι πληρωμής 
Πλήρης λίστα από offline τρόπων πληρωμής: Τραπεζική κατάθεση, Μεταφορά 
χρημάτων μέσω e-banking, Αντικαταβολή κ.λ.π. Πλήρης υποστήριξη online 
πληρωμών: Πιστωτικές κάρτες, Paypal. 

Social Media 
• Σύνδεση με Facebook marketplace & google merchant 
• Messenger chat 
• Κοινοποίηση σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. 

 


