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vendero - sklep 1000 produktów 1
rok
Cena

459,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

VENSKLEP1000LE

Kod producenta

VENSKLEP1000LE

Producent

InsERT

Opis produktu

vendero - sklep 1000 produktów
licencja na 12 miesięcy
vendero to prosty i wygodny sposób na zaistnienie z biznesem w Internecie. Aplikacja umożliwia posiadaczom systemu
InsERT GT lub InsERT nexo założenie sklepu internetowego, witryny z ofertą lub firmowego serwisu - szybko i łatwo, bez
specjalistycznej wiedzy na temat tworzenia stron WWW. Intuicyjny kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku do gotowej
witryny w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy wybrać jeden z wielu szablonów graficznych, liczbę podstron i elementy,
które mają się na nich znaleźć. Stworzonym w ten sposób serwisem można zarządzać z dowolnego miejsca z dostępem do
Internetu.
Dzięki vendero można stworzyć jeden z trzech typów serwisów:
sklep internetowy - umożliwia wygodną sprzedaż towarów z Subiekta GT lub Subiekta nexo. Zamówienia ze sklepu
trafiają bezpośrednio do Subiekta, a panel administracyjny zapewnia pełną kontrolę nad zawartością, wyglądem oraz
funkcjonalnością serwisu;
witryna z ofertą - strona prezentująca szczegółową ofertę produktów i usług (z podziałem na kategorie). Dane o
towarach są importowane z Subiekta GT lub Subiekta nexo do witryny (m.in. nazwa, cena, zdjęcia towaru). Można tam
zamieścić również informacje o firmie, aktualności i dane kontaktowe;
firmowy serwis WWW - serwis, w którym można zamieszczać najważniejsze informacje o firmie, ogólny opis oferty
(bez prezentowania produktów), aktualności, dane kontaktowe itp.
Najważniejsze zalety vendero:
łatwy i szybki start – własny sklep lub witrynę można założyć za pomocą kilku kliknięć – wszystkie dane są
pobierane z uzupełnionych pól w systemie InsERT GT lub InsERT nexo, a prosty kreator prowadzi krok po kroku przez
cały proces zakładania witryny;
prosta modyfikacja wyglądu witryny – gotowe szablony graficzne oraz widgety pozwalają dostosować witrynę do
indywidualnych preferencji; zawartość, układ i kolorystykę serwisu można w dowolnym momencie modyfikować;
kompletny pakiet – nie ma potrzeby wykupywania domeny i serwera – pakiet obejmuje hosting oraz prosty i czytelny
adres internetowy;
stały dostęp – serwisem stworzonym w vendero można zarządzać z dowolnego miejsca; wystarczy urządzenie z
dostępem do Internetu i przeglądarka stron WWW;
integracja z Subiektem GT lub Subiektem nexo – wszystkie wybrane towary i usługi z Subiekta automatycznie
pojawiają się w sklepie, a każde złożone zamówienie trafia do Subiekta, co zapewnia pełną kontrolę nad pracą całego
systemu;
przejrzysta informacja – dokładne zestawienie zamówień pozwala w każdym momencie sprawdzić, na jakim etapie
realizacji znajduje się dany zakup - i to zarówno po stronie klienta, jak i administratora sklepu;
komunikacja z klientami – mechanizm powiadomień pomaga utrzymać bezpośredni kontakt z klientami i na bieżąco
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informować ich o nowych ofertach;
integracja z płatnościami internetowymi PayU – vendero umożliwia wybór wielu rodzajów płatności, w tym
szybkich płatności PayU.

Minimalne wymagania systemowe
Wymagania systemowe vendero
dla sklepu internetowego oraz witryny z ofertą – licencja do Subiekta GT (wersja 1.38 lub wyższa) lub Subiekta nexo
(wersja 6.0.0 lub wyższa);
dla firmowego serwisu WWW – licencja do dowolnego programu z linii InsERT GT (1.38 lub wyższa) lub InsERT nexo
(6.0.0 lub wyższa);
stały dostęp do Internetu w celu zarządzania sklepem i zbierania zamówień;
przeglądarka internetowa – np. Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 (lub nowszej);
korzystanie z vendero może wymagać aktualizacji współpracujących z nim systemów sprzedaży Subiekt GT/nexo
(bezpłatnie);
kompatybilne z IE11 / Microsoft EDGE.
Wymagania systemowe dla InsERT GT
komputer z procesorem 1 GHz (lub lepszym);
około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej;
system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server
2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 - bezpłatna wersja
Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
Wymagania systemowe dla InsERT nexo
komputer z procesorem Core2Duo (lub nowszym);
4GB pamięci operacyjnej RAM;
system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server
2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2, 2012, 2014, 2016 - bezpłatna wersja Microsoft SQL
Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
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