MCOMAPP STANDARD
Ha kezdésként egy gyors, jól működő saját appot szeretne vállalkozásának.

ALAPFUNKCIÓK
Nyitóoldal bannerekkel, ajánlatokkal, hírlevél
feliratkozással

Szabadon szerkeszthető nyitóoldal a
rendelkezésre álló modulokból (carousel,
kiemelt terméklisták és ajánlatok, utoljára
megnézett termékek, hírlevél feliratkozás, social
linkek)
Adatkezelési tájékoztató megjelenítése és
elfogadása feliratkozásnál (GDPR)
Csempés elrendezésű nyitóoldal

Termékmegjelenítés

Terméklisták

Korlátlan számú kategória, alkategória és alsó
szintű kategória

Termékek

Többféle terméklista sablon (kis és közepes
képpel)
Korlátlan számú termék kezelése
Termékleírás
Kiemelt tulajdonságok és jellemzők
Termékcímkék
Termékfotók kezelése
Különböző kiszerelés támogatása (db, kg)
Mennyiség kezelés (+/-) listaoldalon
Mennyiség kezelés (+/-) termékoldalon
Kapcsolódó termékek kezelése
Termékajánló rendszerek támogatása
Korábban megnézett termékek követése

Termékvariáns

Termékoldal megosztása (Share)

Termék

Termékvariánsok kezelése

értékelése

Termékértékelések kezelése
Értékelés írása, listázása, módosítása, törlése

Árak, promóciók megjelenítése

Ár és akciós ár kezelése
Egységár megjelenítése
Kedvezmény % kiemelése terméklistán
Kuponok kezelése (ingyen szállítás, százalékos
vagy fix kedvezmény)

Keresési lehetőség

Keresés

Keresési javaslatok megjelenítése
Webshop népszerű keresések kezelése
Lokális (az eszközön keresett) keresési
előzmények kezelése

Rendelési folyamat

Szűrés

Ár, név, márka lehet szűrési és rendezési
paraméter

Rendelés

Folyamatban lévő/Nyitott megrendelések
listázása
Megrendelés módosításának lehetősége
Korábbi rendelések listázása
Gyors újrarendelés lehetősége

Pénztár
folyamat

Egylépéses pénztár (one page checkout)
Többlépéses pénztári folyamat (checkout flow)
Regisztráció nélküli vásárlás

Fizetési mód

Online bankkártyás fizetés
PayPal fizetés
Utánvét

Szállítási /
Átvételi mód

Futárszolgálatok kezelése
Átvételi pontok és csomagautomaták térképes
kezelése
Személyes átvétel

Felhasználói adatkezelés
GDPR megfeleléssel

Profil

Profil és alapadatok kezelése
Korlátlan számú szállítási és számlázási cím
kezelése
Profil törlése (GDPR)
ÁSZF megjelenítése és elfogadása rendelésnél
(GDPR)
Adatkezelési tájékoztató megjelenítése és
elfogadása rendelésnél (GDPR)

Felhasználói
listák

Push notification

Kedvencek listája (wishlist)
Bevásárló listák (custom list)
Marketing Push üzenetek kezelése (Kampány)
Rendelés státusz értesítések
Kedvenc termék ár- ill. készletváltozás
értesítések

Mobil CMS

Módosíthatók a mobilshop alkalmazás egyes
beállításai és funkciói

Mobil analitika

Mobilshop használatának, működésének
nyomonkövetése
Push aktivitás mérése

SEO optimalizált funkciók

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Fejlesztői tréning

Frissítések

Ügyfélszolgálat

E-commerce tanácsadás

2*2 óra

automatikus

3 munkanap, e-mail

2 óra

Amennyiben nagyobb csomagunkat választja, mobilshop applikációja az alap funkciókon felül a
vállalkozása növekedését szolgáló prémium funkciókkal és szolgáltatásokkal is kiegészül.

MCOMAPP PRO
Ha cége növekedésével még több üzleti lehetőséget szeretne kihasználni.

PRÉMIUM FUNKCIÓK
Hűségkártya/Klubrendszer támogatása

Hűségpontrendszer támogatása
Hűségkártya kezelése (fizikai kártya
felismerése mobil kamerával)

Push notification extrákkal

Elhagyott kosár értesítés
Machine Learning alapú, okos promóciós
értesítések

Design

Termékvideók kezelése
Többféle terméklista (nagy képpel, grid)
Termékoldal változatok

Online-offline boltélmény

Keresés vonalkód alapján
Offline katalógus kezelése, megjelenítése
Térképes boltkereső
Vevőszolgálat: üzenetküldés és telefon

Integráció külső marketing rendszerekkel

Elterjedt marketing mérőrendszerek (AdWords,
Facebook) támogatása

Többféle termékajánlási lehetőség

Előre definiált, egyedileg kialakítható
terméklisták
Helyettesítő termékek kezelése

Extra felhasználói biztonság

Biometrikus azonosítás: az app minden
induláskor kéri a felhasználó biometrikus
azonosítását, így nagyobb a biztonság

Nemzetközi terjeszkedés támogatása

Több nyelvű felhasználói felület és akár
termékek is

Pénznem támogatás

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁSOK
4*2 óra

Fejlesztői tréning

automatikus

Frissítések

1 munkanap, e-mail

Ügyfélszolgálat
E-commerce tanácsadás

4 óra

Egyedi fejlesztésekkel is a rendelkezésére állunk.

MCOMAPP ENTERPRISE
Ha vállalkozására teljesen testreszabott appot szeretne, extra igényekkel.

EGYEDI FUNKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Teljesen egyedi igények kiszolgálása is az alap és a prémium funkciókon és szolgáltatásokon
felül extra supporttal.

