WebStat Ηλεκτρονικό Κατάςτημα
Γενικά για το Webstat
Το Webstat είναι μια πλατφόρμα website για τη δημιουργία
ηλεκτρονικού
καταςτήματοσ. Το ςύςτημα μασ (online κατάςτημα) ςε ςύγκριςη με τα περιςςότερα
ανταγωνιςτικά τησ αγοράσ υπερτερεί, καθώσ αντλεί όλεσ τισ πληροφορίεσ που
χρειάζεται από το Keystat - ERP πρόγραμμα μασ. Μπορείτε να διαμορφώςετε το online
κατάςτημα – ιςτοςελίδα ςασ όπωσ εςείσ θέλετε. Για παράδειγμα τα είδη που θα
φαίνονται ακόμα και το μενού, μπορείτε να το διαμορφώςετε και όλα αυτά απλώσ
καταχωρώντασ ςτοιχεία ςτο windows πρόγραμμα μασ (Keystat) και με το πάτημα ενόσ
πλήκτρου να μεταφέρονται αυτόματα ςτο website τησ εταιρίασ ςασ.
Αν έχετε το Keystat τότε εύκολα μπορείτε να έχετε ηλεκτρονικό κατάςτημα για
πωλήςεισ λιανικήσ ή παραγγελίασ μέςω του website για πωλήςεισ χονδρικήσ.
Επιπλέον διαθέτει ένα όμορφα ςχεδιαςμένο περιβάλλον εργαςίασ που επιτυγχάνεται
με την απεικόνιςη των ειδών με φωτογραφίεσ και τεχνικά χαρακτηριςτικά,
αναζητήςεισ βάςει πολλαπλών κριτηρίων, on-line καταχώριςη παραγγελιών με έλεγχο
διαθεςιμότητασ, καλάθι αγορών κλπ.
Επίςησ υπάρχει ειδική πλατφόρμα που ςχεδιάςτηκε για βιβλιοπωλεία ώςτε να
παρέχει πληροφορίεσ για όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν. Η λίςτα των βιβλίων
ανανεώνεται ςυνεχώσ μέςω τησ ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ.
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Χαρακτηριστικά του Webstat
Ποιο αναλυτικά το Webstat παρέχει:
Επικοινωνία με το ERP πρόγραμμα ςε πραγματικό χρόνο. Οποιαδήποτε αλλαγή
(ςε τιμέσ, εκπτώςεισ, προΰόντα κλπ) κάνετε ςτο Keystat (ERP πρόγραμμα)
ενημερώνετε και το ηλεκτρονικό ςασ κατάςτημα.
Διαδικαςία παραγγελίασ με ταυτόχρονη ενημέρωςη του ERP και αποςτολή
e-mail ςτον Πελάτη και ςτον Υπεύθυνο πωλήςεων τησ εταιρείασ ςασ με την
παραγγελία του και με δυνατότητα εκτύπωςησ τησ.
Αναζήτηςη ειδών με κριτήρια επιλογήσ.
Απεικόνιςη των χαρακτηριςτικών των ειδών, και έλεγχοσ διαθεςιμότητασ.
Πληρωμή μέςω internet εξαςφαλίζοντασ την αςφάλεια ςτισ ςυναλλαγέσ.
Προβολή νέων προΰόντων, προτεινόμενων, καθώσ και των προΰόντων με την
μεγαλύτερη ζήτηςη.

Το Webstat ςασ προςφέρει τη δυνατότητα να έχετε το δικό ςασ ηλεκτρονικό
κατάςτημα ώςτε να απευθύνεςτε ςε χιλιάδεσ καταναλωτέσ όπωσ εςείσ θέλετε:
γρήγορα, εύκολα και πάνω από όλα με αξιοπιςτία.
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