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Centiva Products

eShop B2B



Ολοκληρωμένη λύση Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με διαχειριστικό σύστημα (CMS).

Προσφέρει εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης, με πολλές δυνατότητες και σύγχρονα modules.

Centiva Eshop B2B
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15.000€



Οι διαφορές ανάμεσα σε ένα φυσικό και ένα ψηφιακό κατάστημα είναι σχεδόν μηδαμινές.

Γιατί η αλήθεια είναι πως ο χρόνος και οι κινήσεις που μεσολαβούν από το “βλέπω κάτι που μου αρέσει” και

“το Googleάρω” μέχρι το checkout και την πληρωμή, είναι ελάχιστες και σύντομες.

Ο ψηφιακός πελάτης του σήμερα, ζητάει τα αυτονόητα: ευκολία στην πλοήγηση και την αναζήτηση, εύκολο φιλτράρισμα,

εξίσου εύκολο και ασφαλές checkout.

Γιατί αν τα ζητάει όλα αυτά, τότε σαφώς και ισχύει το “ο πελάτης έχει πάντα δίκιο”.

Χαρακτηριστικά eShop
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CMS
Διαχειριστικό περιβάλλον εύχρηστο, εύκολο και διασκεδαστικό, χωρίς τεχνικούς περιορισμούς και με

απεριόριστη επεκτασιμότητα. Αναβαθμίζεται από εμάς συνεχώς ώστε να ακολουθεί πάντα τις τελευταίες

τεχνολογικές εξελίξεις.

Πλήρως Δυναμικό eShop
Δημιουργία δυναμικού περιεχομένου και ανάπτυξη σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα με ενσωματωμένη

βάση δεδομένων, η οποία σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε μόνοι σας το περιεχόμενο του site

σας ακόμα κι αν δεν έχετε τεχνικές γνώσεις. Μπορείτε να προσθέτετε, αφαιρείτε ή αλλάζετε προϊόντα,

κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ..

eShop
Ολοκληρωμένη open source λύση ηλεκτρονικού εμπορίου συμβατή με το CMS. Προσφέρει εύχρηστο

περιβάλλον διαχείρισης και δυνατότητα ειδικής παραμετροποίησης και επέκτασης με τη χρήση επιπλέον

modules.

Διαχείριση Παραγγελιών
Σύστημα Back Office του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διαχείριση των παραγγελιών και των μελών

- πελατών. Παράλληλα, αυτόματη ενημέρωση του διαχειριστή και μέσω email για κάθε παραγγελία.

Καλάθι Αγορών
Δυνατότητα υλοποίησης one page checkout για απλή, άμεση και γρήγορη ολοκλήρωση της αγοράς.
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Ασφάλεια Συναλλαγών
Απόλυτη ασφάλεια των πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω pay
center τραπέζης και χρήση πρωτοκόλλου SSL.

Graphics Optimization
Βελτιστοποίηση των γραφικών του site, ώστε η σελίδα να φορτώνεται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο
προσφέροντας θετικό αντίκτυπο και υψηλού επιπέδου εμπειρία πλοήγησης στο χρήστη.

eShop Menu
Το μενού του eShop διαμορφώνεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και
με γνώμονα την ευκολότερη πλοήγηση του επισκέπτη. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας
περιορισμός ως προς τον αριθμό των κατηγοριών / υποκατηγοριών προϊόντων που μπορούν να
οριστούν.

Typography
Υλοποίησης της κατάλληλης τυπογραφίας (επιλογή, αναλογία, μέγεθος γραμματοσειράς κλπ) με
συνέπεια, συνέχεια και μεθοδικότητα ώστε να είναι σε πλήρη αρμονία με το σχεδιαστικό του site σας.

Responsive Design
Ακολουθούνται τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής του site ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα το
μέγεθος και τα βασικά χαρακτηριστικά του (μενού, εικόνες, κείμενο) ανάλογα με τις διαστάσεις της
οθόνης προβολής (smart phone, tablet κλπ) προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο χρήστη.
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Γλώσσες Περιεχομένου
Το eshop θα υποστηρίζει Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
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Νέα/Blog
Στο Blog της ιστοσελίδας σας μπορείτε να δημοσιεύετε νέα, άρθρα, συμβουλές, σκέψεις & προτάσεις.
Το blog είναι από τα σημαντικότερα συστατικά της online παρουσίας σας στο σύγχρονο επιχειρηματικό
περιβάλλον, προσδίδοντας στο site σημαντικό προβάδισμα στις μηχανές αναζήτησης.

Email Service
Δημιουργία, παραμετροποίηση και υποστήριξη των επαγγελματικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της επιχείρησης σας με κατάληξη το όνομα χώρου του site σας. Σημειώνουμε ότι δεν
υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που μπορείτε να ορίσετε.

Module Αναζήτησης
Υλοποίηση που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρίσκει άμεσα και γρήγορα την πληροφορία που
θέλει μέσα στο site, πληκτρολογώντας απλά λέξεις-κλειδιά στο παράθυρο αναζήτησης στην κεντρική
σελίδα του site.

Social Media Integration
Γεφύρωση και διασυνδεσιμότητα του site σας με τις σελίδες κοινωνικής σας δικτύωσης (facebook,
twitter, linkedin, instagram κλπ).

Φόρμα Επικοινωνίας
Η φόρμα επικοινωνίας έχει τον χαρακτήρα μηχανισμού συλλογής πληροφοριών των χρηστών σας,
ώστε πέρα από το αυτονόητο της επικοινωνίας να σας δίνεται η δυνατότητα να συλλέγεται χρήσιμα
στατιστικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, τοποθεσία κλπ.)

Google Map
Δυνατότητα ενσωμάτωσης χάρτη (Google Map) στο module της επικοινωνίας.
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Extra χαρακτηριστικά:

• Προκαθορισμένα Φίλτρα Αναζήτησης Προϊόντων (τιμή, μέγεθος, χρώμα, κλπ)

• Wish List (λίστα αγαπημένων προϊόντων)

• Λειτουργία Σχετικών Προϊόντων (related products).

• Δυνατότητα Σύγκρισης Προϊόντων

• Σύστημα Πόντων & Κουπονιών (Loyalty Club)

• Συμβατότητα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

• WCAG2 Compliant – Φιλικό για ΑΜΕΑ
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SEO
Στόχος του SEO (Search Engine
Optimization), είναι τόσο η 
βελτίωση της θέσης μιας 
ιστοσελίδας στην Google, αλλά 
κυρίως η συνολική βελτιστοποίηση 
του website, με τελικό στόχο την 
αύξηση των clicks από τις μηχανές 
αναζήτησης και εν γένει, την 
αύξηση του συνόλου των 
επισκέψεων που δέχεται το 
website.
Η πορεία της καμπάνιας και τα 
αποτελέσματα της, θα 
παρακολουθούνται μέσω μηνιαίων 
reports από τα Google Analytics
και Google Webmaster Tools, 
υπηρεσίες που αναλύουν 
σημαντικούς δείκτες.

On-site Optimization
• Βελτιστοποίηση HTML κώδικα.
• Διαμόρφωση Internal Linking
• Απαλοιφή Duplicate Content, Overoptimization, Crawlability errors κλπ.
• Structure Data
• Meta Descriptions
• Meta Titles
• Open Graph για κάθε σελίδα
• Structured data προϊόντων
• Σελίδες 404 (Καθαρισμός σελίδων 404, μέσω redirecting στην κεντρική σελίδα)
• Images Alt tag
• XML Sitemap
• Canonical URLS
• hreflang tags

Technical SEO
Θα χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα στοιχεία του technical SEO από την υπάρχουσα ιστοσελίδα.
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Μοντέρνο Σχεδιαστικό
Σχεδιαστικά σύγχρονο Eshop τόσο 
αισθητικά όσο και τεχνολογικά και 
κυρίως εύχρηστο για τους 
επισκέπτες.

Ο σχεδιασμός του Eshop λαμβάνει υπόψη του και εξασφαλίζει τα παρακάτω:

• Αισθητικό Αποτέλεσμα
• Προέκταση του Branding
• Φιλικό για Υπηρεσίες SEO
• Φιλικό για Mobile Συσκευές
• Call to Action Buttons
• Μενού Πλοήγησης
• Χρήση Εικόνων και Βίντεο
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Τεχνική Υποστήριξη

Εξειδικευμένη υποστήριξη των
προϊόντων μας από έμπειρο
προσωπικό.

Η σχεδίαση και υλοποίηση της
ιστοσελίδας είναι το
σημαντικότερο και ουσιαστικότερο
κομμάτι της διαδικασίας του
Project για μια επιχείρηση. Εξίσου
σημαντική όμως είναι η συνεχής,
ομαλή και προβλεπόμενη
λειτουργία του. Η διαδικασία αυτή,
όπως είναι εύκολα αντιληπτό, είναι
αέναη, παρέχεται από την εταιρεία
μας σε ένα πλαίσιο ετήσιας
υποστήριξης και περιλαμβάνει της
ακόλουθες υπηρεσίες:

Domain Name

Καταχώρηση ανανέωση για λογαριασμό σας του ονόματος που θα μας υποδείξετε εσείς για το site
σας σε πιστοποιημένους καταχωρητές βάση διαθεσιμότητας

Συντήρηση

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνουμε στα απαραίτητα software updates και αλλαγές που
απαιτούνται ώστε το site σας να είναι πάντα άρτιο και πλήρως ενημερωμένο σε τεχνικό επίπεδο,
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του

Τεχνική Υποστήριξη

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή σφάλμα παρουσιαστεί στο site σας
εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό downtime της λειτουργίας του
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XML Importer / 
Exporter

Σύστημα Εισαγωγής και Επεξεργασίας 
Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών

• Καθορισμός Τιμοκαταλόγων 
Προμηθευτών σε μορφή XML 
& Προγραμματισμός Αυτόματης 
Ενημέρωσης

• Λήψη Κατηγοριών, Κατασκευαστών και 
Ειδών

• Λήψη Τιμών, Διαθεσιμότητας και 
Τεχνικών Χαρακτηριστικών

• Φίλτρα Εισαγωγής και Απόρριψης
• Λήψη Φωτογραφιών
• Παραμετροποίηση Εκπτώσεων & 

Προσφορών
• Εξαγωγή Τιμοκαταλόγου για 

Συνεργάτες (XML Exporter)

ERP Bridging

Διασύνδεση Eshop με ERP και 
Συγχρονισμός Δεδομένων

• Εισαγωγή και ενημέρωση Κατηγοριών 
& Κατασκευαστών από το ERP προς το 
Eshop

• Εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή 
Ειδών από το ERP προς το Eshop, 
συμπεριλαμβανομένων των Τίτλων, 
Κωδικών, Περιγραφών, των Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών, των Τιμών και των 
Φωτογραφιών

• Εισαγωγή και ενημέρωση Πελατών, 
εγγεγραμμένων και επισκεπτών, από το 
Eshop προς το ERP

• Αυτόματη λήψη παραγγελιών από το 
Eshop προς το ERP, με όλα τα 
επιμέρους στοιχεία όπως Είδη, Τιμές, 
Εκπτώσεις, Τρόποι Πληρωμής και 
Αποστολής

Β2Β

Υλοποίηση Δικτύου Συνεργατών B2B

• Διαχείριση Ομάδων Συνεργατών B2B 
και των Λογαριασμών τους

• Καθορισμός Τιμοκαταλόγων 
Συνεργατών με βάση Λογαριασμό

• Εκπτώσεις και Ειδικές Τιμές για 
επιλεγμένους Συνεργάτες

• Αυτόματη εμφάνιση Ειδικών Τιμών 
κατά τη Σύνδεση

• Διαφοροποιημένες Προωθητικές 
Ενέργειες για κάθε Ομάδα Συνεργάτη

• Καρτέλα Παραγγελιών και Επιλεγμένα 
Είδη για κάθε Συνεργάτη



Centiva
Software Made Simple
Websites / E-Shop / Bridging / Element
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Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρώτυπο ποιότητας ISO 9001:2015 και ασφάλειας των 
πληροφοριών ISO 27001:2013



Μας Εμπιστεύονται

Για εμάς, ο ιδανικότερος τρόπος να κλείνεις μια παρουσίαση είναι παρουσιάζοντας όλα εκείνα τα brands που σε εμπιστεύονται. Ίσως

γιατί θέλουμε να κρατάμε το καλύτερο για το τέλος. Ίσως γιατί η ικανοποίησή τους έχει τον τελευταίο λόγο - και γι’ αυτό τον

αποτυπώνουμε και συμβολικά...
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Ευχαριστούμε!


