Proweb.ee poolt pakutav e-pood sisaldab:
Põhifunktioonid
•
•
•
•
•
•
•

Võimalus lisada/muuta kodulehele lehti ning alamlehti (piiramatu hulk ning tasemete arv)
Võimalus lisada (ning säilitada) kodulehele pilte, videoid ning muid meediafaile
Sisukaart
Uudised
Tagasiside
Bännerite haldus (päises ning külgribal)
Otsing kodulehe sisust ning toodete hulgast

Esileht
•
•
•
•

Võimalus kasutada ainult tavalise sisulehena
Võimalus kuvada lisaks ka viimaseid uudiseid, blogi postitusi
Võimalus kuvada lisaks ka uusi tooteid + enim ostetud tooteid + eripakkumiste hulka
määratud tooteid

SEO (Otsingumootoritele optimeerimise valmidus)
• Võimalus määrata igale lehele/alamlehele (sh tooted, tootegrupid):
- Lehe pealkiri (title)
- Aadress (url)
- Meta info (keywords, description)
• Sisupealkirjad (h1-h3)
• Sisukaart (xml)
• Google Analytics

Toodete moodul
Tootegrupid
• Võimalus kuvada tootegrupi vaates ka tavalist sisulehte või sisulehte ning
tooteid valitud tootegrupis
• Allahindlusprotsendi määramine tervele tootevalikule või kindlale tootegrupile (võimalik määrata ka
allahindluse kehtivusperiood)
• Alamtootegruppide lisamise võimalus
• Võimalus tootegtuppe deaktiveerida (e-poes ei kuvata selle tootegrupi tooteid)

Tooted:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimetus
Kood/artikkel
Kaubamärk
Tootegrupp (võimalik märkida toode ka mitmesse tootegruppi)
Hind, soodushind, hulgihind
Pildid, videod, failid (automaatne piltide vähendamine sobivasse mõõtu, vesipildi võimalus)
HTML formaadis tootekirjeldus (st võimalus panna ka lisapilte kirjelduse juurde)
Toote variatsioonid (suurus, värvus jt.)
Võimalus määrata erinevad hinnad vastavalt toote variatsioonidele
Võimalus määrata laoseis vastavalt toote variatsioonidele
Tarneaja määramine (kui toodet pole laos)
Võimalus lisada erinevad pildid, failid vastavalt toote variatsioonidele
Seotud toodete võimalus
Toote lisamine eripakkumiste hulka
Võimalus tooteid komplekteerida ning müüa komplektina

Toodete kuvamine kodulehel/e-poes
•
•
•
•
•

Toodete järjestamise võimalus (nimetus, hind, uued, populaarsed, ostetuimad)
Toodete filtreerimine (hinnavahemik, suurus, värvus, kaubamärk)?
Toodete kuvamise valik (tootekastid üksteise all või üksteise kõrval)
Laoseisu kuvamine (laos: jah/ei – tarneaja määramise võimalus)
Enne ostukorvi lisamist võimalik valida täpne suurus ja/või värvus ning määrata soovitud kogus

• Toote detailvaates hinna ning pildi/piltide kuvamine vastavalt valitud suurusele/värvusele
• Võimalus kasutada samaaegselt mitut toodete grupeerimise loogikat (kaubamärk, tootegrupp,
hinnavahemik)
• Toodete hindamine/arvustamine (kasutajad saavad tootele anda hinnanguid ning jätta kommentaare)

E-poe moodul
Laoseis
• Ostetava toote koguse piiramine ostukorvis vastavalt laoseisule
• Automaatne laoseisu vähendamine ostu sooritamisel (võimalus see ka keelata)
• Võimalik kuvada laos mitteolevaid tooteid (ostukorvi lisamise võimalus puudub, võimalik kuvada
tarneaeg)

Maksevõimalused
•
•
•
•
•
•

Swedbank pangalink
SEB pangalik
Krediitkaardiga maksmise võimalus (Estcard)
Paypal ja teinsed rahvisvahelised maksemeetodid
Maksmine ülekandega arve alusel
Maksmine sularahas (näiteks järgi tulles kaubale)

Arved
•
•
•
•

PDF formaadis arved
Logo ning ettevõtte andmete lisamine arvele
Automaatne arvete väljastamine ostu sooritamisel
Automaatne teavitus ostust koos arvega administraatori ja kliendi e-mailile

Kasutajakonto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Külastajatel on võimalik registreeruda kasutajaks
Kasutajarühmad (eraklient, äriklient, püsiklient – neid saab ise juurde luua adminis)
Kasutajapõhised allahindlused
Kasutajagruppide põhised allahindlused (eraklient, äriklient, püsiklient)
Kasutaja tellimuste ajalugu (sooritatud tellimused, tellimuse staatus jne)
Uue tellimuse vormistamine vana tellimuse põhjal
Kasutajaandmete haldamine (kontaktandmed, tarneaadress, arve aadressid jne)
Võimalus saata kasutajatele uudiskirju (HTML formaadis)
Võimalus lisada e-postiaadresse uudiskirja saajate nimekirja
Kasutajate haldus (andmete muutmine, deaktiveerimine/aktiveerimine, kustutamine, blokeerimine)

Sooduskoodid
•
•
•
•

Minimaalne tellimuse summa (alla määratud summa sooduskood ei kehti)
Kehtivusperiood
Kasutuskordade arv
Kasutajapõhine sooduskood

Kättetoimetamine
Võimalus lisada erinevaid transpordivalikuid:
• Smartpost (automaatne pakiautomaatide uuendamine)
• Post24 (automaatne pakiautomaatide uuendamine)
• Cargo (DPD pakipood, automaatne pakipoodide uuendamine)
• Eesti Post
• Tulen ise järele
• Transpordi hinna allahindlusprotsent määratud ostusumma ületamisel
• Minimaalne tellimuse summa
• Pakiautomaadi ning ise järele tulemise korral aadressi lahtrite täitmine vabatahtlik (võimalus lisada arve
jaoks)
• Tellimuse summa millest alates transport on tasuta

Statistika
•
•
•
•

Tellimuste ülevaade valitud perioodi lõikes (vaikimisi 1 kuu)
Ostetud tooted valitud perioodi lõikes
TOP 10 ostetuimad tooted (ostusagedus)
Null laoseisuga toodete kuvamine

Lähtekood
Toote/teenuse tellijal on õigus lähtekoodi muutmiseks

