
 

Τν e-commerce, είλαη ε δηεχξπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη έλα ζχγρξνλν βήκα 

αλάπηπμεο ηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν.   Η πηνζέηεζε  ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ πξνυπνζέηεη φηη ν νξγαληζκφο ζηνρεχεη ζε δηαξθέο ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηεο, ζηελ ηθαλνπνί-

εζε ησλ πειαηψλ ηεο, ζηελ επηθνηλσληαθή ηεο πνιηηηθή, αιιά θαη ζηε κείσ-

ζε  ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο εμφδσλ κε επηινγέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εμειημη-

κφηεηά ηεο. 

Η επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή επηινγή e-commerce ηνπ νξγαληζκνχ πξνζθέξεη 

ζαθή θαη πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε: 

Αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε πσιήζεσλ 

Πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ 

Παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνπο πειάηεο 

Δλίζρπζε πηζηφηεηαο θαη δηαηεξεζηκφηεηαο πειαηψλ 

Ακεζφηεξε θαη Απνηειεζκαηηθφηεξε Πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  

Αλαβαζκηζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ εηαηξηθνχ θνηλνχ  

Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο  

Βειηηζηνπνίεζε Απνδνηηθφηεηαο 

Δμειημηκφηεηα κε ηελ αμηνπνίεζε ελφο επεθηάζηκνπ, εληαίνπ θαη                   

απνδνηηθνχ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Δ-Commerce, ζηξαηεγηθή επηινγή αλάπηπμεο 

Entersoft E-Commerce®  

Δίλαη ην πξψην ηππνπνηεκέλν θαη νινθιεξσκέ-

λν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα E-commerce κε 

εμαηξεηηθή επθνιία εμαηνκηθεπκέλεο δηακφξθσ-

ζεο. Πξνζθέξεη εληππσζηαθή εκθάληζε, είλαη 

ηδηαίηεξα απιφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, παξέρεη 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απφ ηελ πξνβνιή 

ησλ πξντφλησλ έσο ηελ εθαξκνγή εκπνξηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ηνλ πηζησηηθφ έιεγρν ησλ ζπλαι-

ιαζζνκέλσλ, κε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζί-

εο.  Τν ζχζηεκα αληιεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

απηφκαηα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ην ERP 

ή θαη CRM ηεο εηαηξείαο, δηαηεξψληαο πιήξσο 

ελεκεξσκέλν ην portal ζαο.   

Τν Entersoft Δ-Commerce® ππνζηεξίδεη πιήξσο 

θαη ζπλνιηθά φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, B2C θαη Β2Β.  Δίλαη έλα απηφλνκν 

πξνεγκέλν ινγηζκηθφ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

αιιά θαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP θαη CRM.  

Η παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν 

πξνζθέξεη αλαγλσξηζηκφηεηα θαη αλαβάζκηζε 

ηεο εηαηξηθήο ηεο εηθφλαο. Η δνκεκέλε, ζην-

ρεπκέλε, θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ εηαηξη-

θνχ θνηλνχ, δηακνξθψλεη ηελ νινθιεξσκέλε 

εηθφλα θαη αμία ηνπ νξγαληζκνχ.   

Τν εηαηξηθφ portal δελ αξθεί λα είλαη αηζζεηηθά 

εληππσζηαθφ, νθείιεη λα πξνζθέξεη «θξέζθηα 

πιεξνθνξία», ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη λα πξνζθέξεη κηα αλαβαζκη-

ζκέλε εκπεηξία πινήγεζεο.  

Η απιή θεληξηθή Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, 

αθφκα θαη πνιιαπιψλ sites, (πνιχγισζζσλ, 

πνιχ-λνκηζκαηηθψλ, θ.ιπ.) θαη ε ακεζφηεηα  

αλαλέσζεο θαη αλάξηεζεο λένπ πεξηερνκέλνπ, 

πξνζθέξνπλ ηελ επθνιία θαη ειεπζεξία πνπ 

ρξεηάδεηαη ν δηαρεηξηζηήο θαη ρξήζηεο ηνπ 

portal ψζηε λα δηαηεξεί έλα πιήξσο ελεκεξσ-

κέλν portal.   

Τν εηαηξηθφ portal είλαη έλα «δσληαλφ» ζχ-

ζηεκα πνπ επεξεάδεη ην κέιινλ ηεο επηρείξε-

ζεο θαη πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη καδί κε ηνλ 

νξγαληζκφ. Τν Entersoft Δ-commerce® είλαη 

έλα εμειίμηκν θαη επεθηάζηκν ζχζηεκα. Αλα-

βαζκίδεηαη κε versions, ρσξίο ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο θαη κε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία.   

Δηαηξηθφ Portal 



 

Η δεκηνπξγία ελφο θαηαζηήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν (e-shop) είλαη ε βέιηη-

ζηε επηινγή γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο θαη 

λα δηεπξχλεη ην πειαηνιφγηφ ηεο, ρσξίο ηα θφζηε πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

θπζηθφ θαηάζηεκα. Πξνζθέξεη ακεζφηεηα κε ηνλ θαηαλαισηή, φπνπ θαη αλ 

βξίζθεηαη, φπνηε εθείλνο ην επηζπκεί, 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ ε-

βδνκάδα.  

Τν Entersoft Δ-commerce® πξνζθέξεη άκεζα ηελ θαηάιιειε δνκή ησλ ζειί-

δσλ πνπ πξέπεη λα έρεη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ε δηαρείξηζή ηνπο δελ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη απινχζηεξε.  Πξνζθέξεη εμαηξεηηθά εχθνιε πινήγεζε 

ζηα είδε, πξνζαλαηνιίδεη επράξηζηα ηνλ επηζθέπηε κε δπλαηφηεηα 

«Αλαδήηεζεο» εηδψλ κέζα απφ θξηηήξηα θαη θίιηξα, ελψ φια ηα αξρεία εη-

δψλ ελεκεξψλνληαη απηφκαηα απφ ηελ ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ.  Τν 

Entersoft Δ-commerce®  παξέρεη πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο 

θαη έιεγρν ζηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ. 

Με ηηο δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ Entersoft Δ-commerce® ε επηρείξεζε 

κπνξεί εχθνια θαη απιά λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο θαη λα 

γίλεηαη δηαξθψο ειθπζηηθφηεξε ζην πειαηνιφγηφ ηεο. Άκεζα εθαξκφζηκεο 

επηθνηλσληαθέο, πξνσζεηηθέο θαη marketing ελέξγεηεο, ρσξίο ρξνλνβφξα 

δηαρείξηζε δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα «δσληαλφ» ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα θαη πξνζζέηεη επηπιένλ αμία ζηελ επηρείξεζε θαη αθφκε κεγαιχ-

ηεξε ηθαλνπνίεζε ηνλ πειάηε. 

Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα  

Η δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκα-

ηνο κπνξεί λα δψζεη έλα δηαξθέο αληαγσληζηη-

θφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε. Η αχμεζε 

θαη δηεχξπλζε ησλ πσιήζεσλ, ην κεησκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ e-shop, ζπγθξηηηθά κε 

ην «θπζηθφ» θαηάζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη 

ζηφρεπζεο ηεο επηθνηλσλίαο πξνο ηνπο πειά-

ηεο, πξνζθέξεη ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Business to Business (B2B) 

Tν Entersoft E-Commerce® ζπληειεί ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο λένπο θαη πθη-

ζηάκελνπο εηαηξηθνχο πειάηεο, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ απνζεκάησλ, ρξφλνπο 

παξάδνζεο, ην ζηάδην ησλ παξαγγειηψλ, ηε-

ρληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

είδε, ηζηνξηθά ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ, δηαρείξη-

ζε επηζηξνθήο εκπνξεπκάησλ, ηηο νηθνλνκηθέο 

θαη εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηελ ε-

κπνξηθή πνιηηηθή γηα ηνλ θάζε πειάηε.   Δίλαη 

ην ειεθηξνληθφ ζεκείν ελεκέξσζεο θαη δηε-

λέξγεηαο ζπλαιιαγψλ κε  ηνπο πειάηεο, πξν-

κεζεπηέο θαη ην πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο 

κε ζπλερή ιεηηνπξγία, 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα.  

Σηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κεηψλνληαο 

ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε, αλαβαζκίδνπλ ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη δηεπξχλνπλ ηηο 

πσιήζεηο. 

Entersoft A.E.,  www.entersoft.gr, info@entersoft.gr  

Αζήλα:  T:+30.210.9525.001, F:+30.210.9575.053 

Θεζ/θε: T:+30.2310.804.840, F:+30.2310.804.845  

B2C Δ-Commerce, e-shop,  

Δπηπιένλ Πσιήζεηο Χσξίο Δπηπιένλ Κφζηνο 


