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Dedykowany sklep internetowy to idealne rozwiązanie dla osób, 
które chcą mieć oprogramowanie "uszyte na miarę", dopasowane zarówno 
pod względem optymalizacji kodu (co ma znaczenie dla wyszukiwarek 
internetowych) a także ilości i funkcjonalności dostępnych narzędzi 
sprzedaży. Przykładowy sklep internetowy powinien (minimalnie) 
zawierać funkcje opisane poniżej. 

 

Szczegółowe funkcje systemu: 

 

Do dwóch głównych grup obsługujących system można zaliczyć: 
 
- użytkownika (potencjalnego klienta) 
 
- 

 

administratora 

Użytkownik (potencjalny klient)
• przeglądanie produktów w sklepie, 

: 

• wyszukiwanie produktów w sklepie według odpowiednich parametrów, 
• dobieranie odpowiednich parametrów produktu przed dodaniem do 

koszyka, 
• dodawanie produktów do koszyka, 
• wybór odpowiedniej metody płatności (płatności elektroniczne, raty), 
• wybór odpowiedniego rodzaju transportu, 
• zakup produktów dodanych do koszyka bądź tzw. szybkie zakupy za 

pomocą formularza, 
• komunikacja klient > administrator za pomocą formularza, chatu, forum 

lub podobnych narzędzi, 
• rejestracja i logowanie do panelu klienta, 
• przeglądane dokonanych zamówień, 
• edycja danych podanych przy rejestracji. 

 

 

 



• zarządzanie kategoriami produktów, 

Administrator 

• zarządzanie produktami, 
• zarządzanie parametrami produktu (grupy próbników tkanin, wymiary, 

kolory itp.), 
• zarządzanie dostawą produktów (kosztami przesyłki) oraz metodami 

płatności, 
• zarządzanie klientami, 
• zarządzanie zamówieniami, 
• zarządzanie nowościami, 
• zarządzanie promocjami, 
• edycja podstron sklepu (Kontakt, Regulamin, Dostawa, Reklamacje), 
• przeglądanie statystyk sklepu. 
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Kontakt

ZAPROGRAMUJE.PL 

: 

karol@zaprogramuje.pl 

Tel.  881 507 504 
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