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Skuteczna sprzedaż w Internecie

Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce
Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,
wykorzystywanym w Polsce przez coraz więcej firm. W ciągu ostatnich 10 lat z roku
na rok wzrasta liczba użytkowników, a pojawiające się nowe sklepy internetowe
ciągle znajdują popyt na swoje towary. W 2010 r. wartość rynku e-commerce
w Polsce wyniosła 15,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15% (wg danych Euromonitor
International). Rośnie także liczba osób robiących zakupy w Internecie – w e-sklepach
kupuje już co czwarty Polak.
W odpowiedzi na potrzeby swoich Klientów Comarch stworzył nowoczesny sklep
internetowy umożliwiający prowadzenie sprzedaży oraz promocję w sieci. W ciągu 2 lat
działalności oprogramowaniu Comarch iSklep24 zaufało już ponad 400 sklepów
internetowych. Aplikacja jest stale wzbogacana o nowe funkcjonalności, aby zapewnić
Klientom jeszcze większe szanse rozwoju.

Comarch iSklep24 pozwala w prosty i szybki sposób udostępniać
sprzedawane towary, wystawiać aukcje internetowe, a także sprawnie
zarządzać ofertą w Internecie.
Wewnętrzne mechanizmy konfiguracji umożliwiają samodzielne
kreowanie wyglądu witryny oraz dają możliwości pełnego
dostosowania sklepu internetowego do potrzeb użytkownika.
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Skuteczna sprzedaż w Internecie
Największe korzyści
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Comarch
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Możliwość
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Internet
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iMall24

Wielojęzyczność

Integracja z systemami Comarch
Z systemu eksportowane są informacje o towarach, grupach towarów, cennikach, zdjęciach oraz
stanach magazynowych.
W drugim kierunku następuje import informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch
iSklep24 i złożonych zamówieniach określających ilość towarów, sposób zapłaty, miejsce dostawy
oraz dane na fakturę.

Dostępność w modelu usługowym
W wersji online oprogramowanie Comarch iSklep24 zainstalowane jest w bezpiecznych
serwerowniach Comarch.
Do prowadzenia sprzedaży w Comarch iSklep24 wystarczy tylko dostęp do Internetu.

Integracja z Allegro
Integracja Comarch iSklep24 z Allegro zapewnia uczestnictwo w największym centrum sprzedaży w
Internecie.
Moduł Comarch iSklep24 umożliwia wystawienie nieograniczonej ilości aukcji oraz automatyczną
generację zamówień z serwisu Allegro.
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Wielojęzyczność sklepu
Wielojęzyczny interfejs sklepu pozwala na dostosowanie się do prowadzenia sprzedaży na rynkach
zagranicznych.
Oprócz wersji polskiej dostępne są
francuska.

cztery wersje językowe: angielska, niemiecka, ukraińska i

Promocja w iMall24
Posiadacze Comarch iSklep24 mogą sprzedawać swoje towary, również poprzez wirtualną galerię
handlową iMall24. Dzięki temu zyskują dodatkowy, darmowy kanał dotarcia do klientów.
Dodatkowo zyskują promocję oraz dobre pozycjonowanie sklepu w Internecie.

Facebook shop
Comarch iSklep24 umożliwia uruchomienie sklepu wewnątrz serwisu Facebook. Sklep na Facebooku
posiada pełną funkcjonalność sklepu internetowego, dzięki czemu cała oferta produktowa sklepu jest
prezentowana na Facebooku.
Klienci Comarch iSklep24 nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za uruchomienie Facebook shop –
tą funkcjonalność otrzymują w standardzie.
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Najważniejsze funkcjonalności

Rozbudowany interfejs graficzny
Wielofunkcyjny panel administracyjny
Prezentacja produktu z wieloma atrybutami
(galeria zdjęć, opis, pliki PDF/Word, lista
wyboru, filmy)
Galeria zdjęć Podobnych/Polecanych
Generowanie raportów, statystyk i analiz
Pozycjonowanie sklepu w Internecie
Porównywarka produktów
Koszt dostawy uzależniony od wagi
towarów
Funkcje Google Analytics

Obsługa certyfikatów SSL
Rozbudowana wyszukiwarka produktów
(wyszukiwanie w opisach, atrybutach, w
konkretnym dziale, przedziale cenowym)
Wybór płatności, dostawy i automatyczna
aktualizacja kosztów zamówienia
Definiowanie punktów odbioru osobistego
Subskrypcja newslettera
Automatyczne generowanie faktur
Definiowanie rabatów
Podłączanie
bannerów
reklamowych
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Najważniejsze funkcjonalności

Integracja z porównywarkami cen
Skąpiec
Nokaut
Ceneo
Okazje.info
Radar
Sklepy24.pl

Integracja z serwisami płatności
Dotpay.pl
Płatności.pl
Przelewy24.pl
PayPal
mTRANSFER
MultiTransfer
eCard
Sofort banking

Integracja z InPost
Paczkomaty 24/7

Obsługa certyfikatów SSL

RapidSSL

Strona www Comarch iSklep24
Zobacz sklep DEMO
iMall24
Zamów bezpłatne DEMO na 30 dni
Zamów Comarch iSklep24

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj

Kontakt
e-sklep@icomarch24.pl
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