ما هو ecommerce solution
هو حل متكامل مقدم من شركه سمارت بيزنس يمكنك من خالله شراء وبيع السلع والخدمات عبر شبكة
الكمبيوتر أو اإلنترنت التي يتم من خاللها تنفيذ المعامالت أو شروط البيع إلكترونيًا.

يتكون  ecommerce solutionمن- :
 -1موقع ويب متكامل يتم من خالله عرض المنتجات المراد بيعها ،كما انه يحتوي على لوحه تحكم عمالقه
يمكن من خاللها التحكم بالعديد من األشياء داخل الموقع
 - 2برنامج  Desktopخاص بالمخازن يمكن من خالله اضافه وحذف المنتجات المراد عرضها على الموقع،
كما يمكن أيضا من خالله استخراج العديد من التقارير المرتبطة بالمبيعات والمشتريات.
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اهم مميزات ال  ecommerce solutionالمقدم من سمارت بيزنس


















إجراءات شراء  /بيع أسرع ،باإلضافة إلى سهولة العثور على المنتجات.
سهوله االستخدام ).(very good in UX
التصميم الرائع والمميز ).(very good in UI
متابعه حركه المبيعات بشكل يومي.
السرعه والدقه High performance
سهولة بدء وإدارة األعمال.
شراء  /بيع .7/24
يمكن للعمالء اختيار المنتجات بسهولة من مزودين مختلفين دون التنقل
فعليًا.
يمكن للعمالء حفظ أي منتج والرجوع له في أي وقت.
يمكن للعمالء المقارنه بين أكثر من منتج.
يعتبر الموقع  Full Dynamicحيث انه يمكنك التحكم في محتوى الموقع بالكامل سواء باإلضافه او
التعديل او الحذف في أي وقت عن طريق لوحه التحكم.
يمكنك التحكم في طريقه الشحن او قيمه الشحن حسب الكمية والمنتج او الفئة.
توفير العديد من طرق الدفع.
يمكن للعمالء استرجاع المنتجات حسب ال  Return Policyالمضافه على الموقع.
إمكانيه إضافه عدد غير محدود من المنتجات على الموقع.
يوجد صفخه لكل عميل يمكنه من خاللها متابعه مشترياته وتحديث بياناته.
يدعم أكثر من لغه.

English

عربي
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يمكنك اداره متحرك من خالل برنامج المخازن او لوحه التحكم الخاصة بالموقع- :
 -1المنتجات







اضافة منتجات جديدة.
إدارة عرض المنتجات.
العمل مع خيارات المنتج.
حاالت المنتج (سواء موجود او غير متاح مؤقتا).
تصنيف المنتجات.
إدارة الموردين.

 صالحية عمل الفواتير المرتجعة واستبدال المبيعات.
 صالحية عمل الفواتير المرتجعة واستبدال المشتريات.

 -2العمالء







اشتراك العمالء في خدمات البريد
اإللكتروني يدويًا
تعديل بيانات العميل.
إنشاء حسابات العمالء يدويا.
تعيين األدوار للعمالء.
إدارة رصيد العمالء.
تصنيف العمالء.
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 اضافه الملف الضريبي للعميل.
 -3الخصومات
 إمكانيه إضافة خصم على الطلب.
 إمكانيه إضافة عروض الشحن المجاني.
 إمكانيه إضافة خصومات حسب الصنف او الفئة.
 إمكانيه إضافة هدايا معينه مع منتجات معينه.
 إمكانيه إضافة كوبونات الخصم.

 -4الطلبات
 حاله الطلب.
 -5األمان security
 تصميم وتطوير مواقع آمنة.
 امكانيه الدفع من خالل الفيزا او خدمات فوري بطرق آمنة.
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 - 6التقارير
















تقارير خاصه بمبيعات المنتجات.
تقارير خاصه بتاريخ انتهاء صالحية المنتجات.
تقارير خاصه بمبيعات المندوبين
تقارير خاصه ب قيمة المنتجات غير المباعة.
تقارير خاصه بقيمة المنتجات التالفة
تقارير خاصه بقائمة العمالء.
تقارير خاصه قوائم األسعار.
تقارير خاصه بكشف حساب العمالء.
تقارير خاصه مقارنه أسعار المبيعات بقيمه
التكلفه.
تقارير خاصه بالحد األدنى للمنتجات.
تقارير خاصه بمبيعات ومرتجعات المنتجات.
تقارير خاصه بالمنتجات األكثر مبيعا واالقل
مبيعا.
تقارير للعمالء األكثر طلبا مع امكانيه إرسال
عروض لهم او كوبون خصم.
تقارير خاصه بالعمالء األقل طلبا.
تقارير خاصه بأرباح المنتجات حسب تكلفتها
واسعارها.

 -7طرق الدفع





الدفع عند االستالم (كاش).
الدفع عن طريق خدمات فوري.
الدفع عن طريق البطاقات البنكيه.
امكانيه اضافه االستالم من الفروع مع توفير بياناتها.
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الدومين واالستضافه Domain And Hosting
توفر شركه سمارت بيزنس عروض مناسبه مميزه لالستضافه والدومين في حاله طلب العميل.
لرفع الوقع الخاص بك على االنترنت وامكانيه الدخول عليه من أي مكان تحتاج إلى شيئين -:
-1الدومين Domain
الدومين ويسمى أيضا ً النطاق هو العنوان الخاص بك على الشبكة العنكبوتية؛ فعند اختيار دومين فالبد أن يكون
مطابقا ً السم مشروعك ،أو مؤسستك ،او اسمك الشخصي .وبدون زيادات لفظية أو شرطات غير مناسبة.
 -2االستضافه Hosting
أي موقع إلكتروني في العالم ،سوا ًء الموقع الذي تقرأ منه ،أو موقع مثل  ،YouTubeمكون من ملفات برمجية
تم بناءها ليظهر الموقع بهذا الشكل ،هذه الملفات يجب أن نضعها في مكان معين ،ليتمكن زوار موقعنا من
مشاهدتها في أي وقت ومن أي مكان .هذا المكان يجب أن يكون مخدوما ً بإنترنت سريع طيلة الوقت ،وعليه
أنظمة تشغيل وقواعد بيانات محدثة وسريعة لتتوافق مع برمجيات موقعنا ،ويجب أن يكون محميا ً من الهجمات
اإللكترونية .وعلى نفس النمط ،استضافة الويب أو المواقع تعني أن تقوم شركة باستضافة موقعك على
سيرفراتها.

5|P ag e

