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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MANUAL ΤΟΥ PROGRAM
MANAGER

Το MERCHANDIZER παρέχει το Program Manager και σε µορφή WIZARD
όπως φαίνεται από τα δύο επόµενα αρχεία    

Το  ΜERCHANDIZER Manager  Program περιέχει φόρµες σύµφωνα µε τις
οποίες δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αναπτύξει το ηλεκτρονικό του
µαγαζί. Οι κυριότερες από τις οποίες εµπεριέχονται στα παρακάτω εικονίδια
(εµφανίζονται µα διπλό κλικ).
Στην πρώτη φόρµα εισάγοναι τα στοιχεία του καταστήµατος που θα
δηµιουργηθεί και στην συνέχεια γίνεται η οµαδοποίηση των προιόντων που θα
είναι στην διάθεση των πελατών.
Επίσης δίνεται και ένα παράδειγµα εµφάνισης µιας οµάδας προιόντων µεσω
σύνδεσης µε HTML σελίδα.

Στην  επόµενη γίνεται η εισαγωγή υποοµάδων των προιόντων  µε δυνατότητα
περαιτέρω εισαγωγή πληροφοριών για την κάθε υποοµάδα

Το παρακάτω αρχείο παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται ο  τίτλος
µιας υποκατηγορίας ενός προιόντος

Στο επόµενο παρουσιάζεται  η εισαγωγή  επιλογών που θα έχουν  οι καταναλωτές
για το κάθε προιόν
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Με το παρακάτω αρχείο δίχνεται η δυνατότητα εσαγώγης(πρόσθεσης) σελίδων
ή εικόνων

Στο επόµενο, αυτός που σχεδιάζει το µαγαζί καθορίζει το ποσοστό πληρωµής για
την αποστολή, τον φόρο πωλήσεών, τις πιστωτικές κάρτες που γίνονται
αποδεκτές .

Σε αυτά δίνεται η δυνατοτητα επιπλέον ρυθµίσεων  για τη δηµιουργία του
ηλεκτρονικού µαγαζιού όπως χαιρετισµό στον πελάτη ή  καθορισµός έκπτωσης
για τους συχνούς πελάτες

Στα επόµενα τρεία αρχεία ο δηµιουργός µπορεί είτε µε έτοιµες φόρµες που του
διαθέτει το πρόγραµµα να κατασκευάει το εξόφυλλο του είτε να το δηµιουργήσει
µόνος του µε απλές ή  προχωρηµένες ρυθµίσεις.

Παρέχονται φόρµες (templates) για την παρουσίαση προιόντων  αλλά και
δυνατότητα δηµιουργίας εικόνων για το κάθε αγαθό.

Το πρόγραµµα δίνει την ευχαίρια της καταγραφής των ενδιαφερόντων του
πελάτη έτσι ώστε στην συνέχεια να του στέλνεται e-mail  ανάλογα µε τα
ενδιαφέροντα του
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Έχει δυνατότητα λήψης αναφορών για την διαχείρηση των παραγγελιών των
πελατών

Λήψη στατιστικών στοιχειών για τους πελάτες και τις παραγγελίες που έκαναν

Το πρόγραµµα  επίσης δίνει την δυνατότητα χρησιµοποίησης HTML γλώσσας

Έχει δυνατότητα συνεργασίας και µε άλλα site

Παρέχεται λεπτοµερή βοήθεια για την λήψη E-M AIL

Παρέχει Frequently Asked Questions (FAQ)
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Παρέχει ειδικό λεξιλόγιο (GLOSSARY)

Επίσης υπάρχει ποικιλία κουµπιώ (Button sets) που χρησιµοποιούνται σε κάθε
φόρµα όπως για την αγορά (buy now) ή για την λήψη περισσότερων
πληροφοριών
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