Sammenligning af faciliteter der understøttes af de forskellige shop’s.
Vores tillægsmodul kan understøtte forskellige internet-shops. Der er dog noget forskellige faciliteter i shopperne.
I tabellen herunder vises hvordan de primære faciliteter understøttes:

Stellar
Office

Vedligeholdelse af varer m.v.
Opbygge web varegruppe-struktur (max.
5 niveauer)
Valgfrit medtage varer i disse grupper i
shoppen
Samme vare kan være i flere varegrupper
Styre varer på forsiden, tilbud, nyheder
incl. nyhedsperioder
Redigere kort & lang varebeskrivelse evt.
som HTML-tekst i medfølgende visuel
editor – muliggør flot formatering
Nemt opbygge varianter (f.eks. størrelser
og farver)
Håndtere relaterede varer
Opbygge produkter til
produktkonfiguratoren
Håndtere stort- og lille billede samt pdffiler
Lagerstyring på shoppen & i Stellar
Lagerstyring på shoppen kan valgfrit (pr.
varegruppe) komme fra grossist, fra eget
lager, fra begge eller sat til altid på lager.
Samlet antal vare-felter der håndteres
Oprette nye varer
Rette i eksisterende varer

DanDomain
Stellar
Pro m.
Pro
B2Bmodul

ScanNet

osCommerce

Kun kort
beskrivelse

Eet billede

Ca. 50

Ca. 50

Ca. 55

11
Kun meget
vanskeligt

Edb-priser understøttelse
Ordremodtagelse
Modtage ordrer direkte ind i
økonomisystem
Håndtere udenlandske ordrer: moms
Håndtere udenlandske ordrer: sprog
Håndterer e-faktura (ordrer til det
offentlige)
Administrere betalingsmodulet
Udligne modtagne betalinger i Stellar
Sende SMS til kunder (kræver SMS
abonnement)
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Stellar
Office

DanDomain
Stellar
Pro m.
Pro
B2Bmodul

ScanNet

osCommerce

Business 2 Business
B2B grupper = Stellar´s prisgrupper
sendes til shoppen
Beregne B2B-grupper salgspriser til
visning i shop når kunden er logget ind
med B2B-brugernavn & password
Automatisk danne B2B-passwords til
kunderne med valgfri længde og valgfri
store/små bogstaver
Automatisk danne e-mail med brugernavn
& password og sende disse til valgt
kunde.
Sende alle B2B-kundeoplysninger til
shoppen

FTP-program / automatik
Medfølgende eksternt FTP-program til
upload af billeder m.v.
Indbygget FTP-program til automatisk
upload af valgte elementer (kunder, varer,
varegrupper m.v.)
Automatisk import i shoppen af de
dannede exportfiler
Automatisk upload af varebilleder & kald
af multiskalering (danne små billeder til
varelisten)
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