
Τεκμηρίωση Υβριδικής πλατφόρμας B2Β/B2C της ORMI MULTIMEDIA

Ολοκληρωμένη λύση που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες όπως: απόκρυψη τιμών από
επισκέπτες, κλιμακωτή τιμολόγηση, έλεγχος και διαχείριση ΑΦΜ, πολλαπλούς αγοραστές
ανά λογαριασμό. Ξεχωριστή φόρμα εγγραφής για B2B και για B2C, προσαρμοσμένα πεδία
χρέωσης, πύλη έκδοσης και πληρωμής τιμολογίων, ξεχωριστές τιμές και προσφορές. Η
ιδανική πλατφόρμα για e shops που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας.

Επιπλέον πληροφορίες:
● Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το support
● Απεριόριστος αριθμός χρηστών εντος της πλατφόρμας
● Βασισμένη στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Woocommerce
● Υποστήριξη για B2B και B2C συναλλαγές
● Απόκρυψη τιμών για επισκέπτες
● Φόρμα παραγγελίας χονδρικής
● Εγγραφή και έγκριση επιχείρησης – Ξεχωριστή εγγραφή για B2B/B2C
● Τιμές χονδρικής και κλιμακωτή τιμολόγηση – Διαφορετικές τιμές για

διαφορετικούς χρήστες
● Έλεγχος ορατότητας προϊόντος
● Ελάχιστη ποσότητα και αξία παραγγελίας
● Φορολογικές Απαλλαγές – Επικύρωση Αριθμού Φ.Π.Α. – ΦΠΑ & VIES ΕΕ
● Αιτήματα Προσφορών.
● Διαχειριστείτε προσαρμοσμένα πεδία προσφοράς με 9 τύπους πεδίων.
● Γρήγορες παραγγελίες μέσω μεταφόρτωσης CSV.
● Δυναμικοί κανόνες τιμολόγησης, έκπτωσης και παραγγελιών
● Έλεγχος τρόπων αποστολής και πληρωμής.
● Απόκρυψη ολόκληρου του ιστότοπου – Απόκρυψη καταστήματος
● Πακέτα προϊόντων και εξατομικευμένες / διαπραγματεύσιμες προσφορές
● Λίστες αγορών (Οι αγοραστές μπορούν να παραγγείλουν εκ νέου και να

αναπληρώσουν το απόθεμα)
● Συζητήσεις και Μηνύματα (chat εντος πλατφόρμας)
● Αυτόματος κλιμακωτός πίνακας τιμολόγησης
● Ελάχιστη / Μέγιστη αξία παραγγελίας για χρήση μεθόδου πληρωμής
● Σύντομος κώδικας (shortcode) για εμφάνιση διαφορετικού περιεχομένου σε

διαφορετικούς χρήστες
● Περιορισμός χρήσης κουπονιών για B2B ή B2C
● Πίνακας πληροφοριών προϊόντος για λεπτομέρειες όπως Ελάχιστη ποσότητα

παραγγελίας
● Προσαρμοσμένοι φόροι και παρακράτηση φόρου
● Πολλαπλοί αγοραστές σε έναν λογαριασμό
● Εμφάνιση τιμών συμπεριλαμβανομένου ή εξαιρουμένου του φόρου

διαφορετικά για χρήστες B2C και B2B (π.χ. οι συνδεδεμένοι χρήστες B2B



μπορούν να δουν τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι άλλοι χρήστες
βλέπουν τιμές χωρίς ΦΠΑ).

● Πύλη πληρωμής τιμολογίων
● Πύλη παραγγελίας αγοράς.
● Τρόποι πληρωμής, Εκπτώσεις και προσαυξήσεις.
● Αγοράστε X Λάβετε 1 δωρεάν (εκπτώσεις).
● Λήψη λιστών αγορών ως CSV.
● Πολλές άλλες λειτουργίες: Διαφορετικά έξοδα αποστολής για διαφορετικές

ομάδες, Διαφορετικά νομίσματα, Παρακράτηση φόρου κ.λπ.
● Αποστολή προσφορών μέσω email – Λειτουργεί και για επισκέπτες .
● Προσφέρετε αρχεία PDF με λογότυπο εταιρείας – Δημιουργήστε προσφορές

και απαντήστε σε προσφορές.
● Αλλαγή ομάδας με βάση τη συνολική αξία αγοράς (σύστημα κατάταξης).
● Ξεχωριστό απόθεμα για B2B & B2C – Διαχωρίστε τις ποσότητες αποθεμάτων

ή ενεργοποιήστε τις αναδρομικές παραγγελίες για χρήστες B2B.
● Έγκριση παραγγελιών εταιρείας – Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί μπορούν να

ελέγχουν και να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν παραγγελίες (subaccounts)
εργαζομένων.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (chat)

● Ενσωματωμένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ διαχειριστή και
πελάτη

● Η ενότητα συνομιλιών προστέθηκε στο "Ο λογαριασμός μου" για κάθε
μεμονωμένο χρήστη

● 3 τύποι συνομιλιών: ερώτηση, μήνυμα ή αίτημα προσφοράς
● Βαθιά ενοποίηση με τη λειτουργία "Αίτημα προσφοράς":

○ Τα αιτήματα προσφοράς ξεκινούν μια συνομιλία και επιτρέπουν τη
διαπραγμάτευση

● Βαθιά ενοποίηση με τη δυνατότητα «Υπολογαριασμοί»:
○ Πολλοί χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια συνομιλία
○ Εάν ένας δευτερεύων λογαριασμός έχει άδεια "συνομιλίες", μπορεί να

συμμετέχει σε συνομιλίες λογαριασμού
● Κατάσταση συνομιλίας: νέα, ανοιχτή, επιλύθηκε
● Ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί επίσης να ξεκινήσει συνομιλίες με

χρήστες
● Νέα συνομιλία/νέο μήνυμα ειδοποίηση email:

○ Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται μόνο εάν τα
μηνύματα δεν έχουν αναγνωσθεί για 10 λεπτά -> δεν υπάρχει
ανεπιθύμητη αλληλογραφία



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές σάς επιτρέπουν να δίνετε στους χρήστες/ομάδες συγκεκριμένα είδη με
συγκεκριμένες ποσότητες και τιμές μονάδας. Για παράδειγμα: 1000 κουτιά σε τιμή
μονάδας 0,1ευρώ . Μπορείτε να δώσετε σε έναν χρήστη μια συγκεκριμένη
προσφορά, μετά από διαπραγμάτευση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εποχιακές
ή προωθητικές προσφορές και να τις καταστήσετε διαθέσιμες σε ομάδες πελατών.

● Λήψη Προσφορών ως αρχεία PDF με το λογότυπο της εταιρείας.
● Αποστολή Προσφορών / Προσφορών μέσω Email.
● Προσθέστε απεριόριστο αριθμό προϊόντων στις προσφορές και ορίστε

ποσότητες και τιμές.
● Προσφέρει ορατότητα:

○ Ομαδική ορατότητα
○ Ορατότητα μεμονωμένου χρήστη

ΛΙΣΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ / ΛΙΣΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

● Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν απεριόριστο αριθμό λιστών αγορών
● Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν λίστες αγορών στο καλάθι
● Αποθήκευση περιεχομένων καλαθιού ως λίστα αγορών -> Το κουμπί

"Αποθήκευση ως λίστα αγορών" επεκτείνει τα κουμπιά καλαθιού
● Η ενότητα "Λίστες αγορών" προστέθηκε στο "Ο λογαριασμός μου"
● Δημιουργήστε λίστες αγορών απευθείας από τον λογαριασμό μου
● Δημιουργήστε και τροποποιήστε λίστες αγορών μέσω της φόρμας αναζήτησης

προϊόντων Instant που υποστηρίζεται από AJAX

ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

● Άμεση φόρμα αναζήτησης προϊόντων με υποστήριξη AJAX
● Άμεσος υπολογισμός μερικού συνόλου
● Αποθηκεύστε τα περιεχόμενα της φόρμας μαζικής παραγγελίας ως "Λίστα

αγορών" για μελλοντική χρήση
● Υποστήριξη για εικόνες προϊόντων στην αναζήτηση
● Επιβάλλει όρια ποσότητας αποθεμάτων
● Ο Shortcode σάς επιτρέπει να προσθέσετε τη φόρμα μαζικής παραγγελίας

οπουδήποτε στον ιστότοπο
● Η ενότητα "Φόρμα μαζικής παραγγελίας" προστέθηκε στο "Ο λογαριασμός

μου" από προεπιλογή



● Η κλιμακωτή τιμολόγηση είναι πλέον συμβατή (η τιμή προσαρμόζεται σε
ποσότητα)

● 3 όμορφα θέματα με διαφορετικά σχέδια και στυλ

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ)

● Η ενότητα "Υπολογαριασμοί" προστέθηκε στο "Ο λογαριασμός μου"
● Κάθε λογαριασμός B2B μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί

δευτερεύοντες λογαριασμούς για την εταιρεία του
● Οι δευτερεύοντες λογαριασμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ίδιες τιμές

και προϊόντα με τον κύριο λογαριασμό
● Ορίστε δικαιώματα για κάθε δευτερεύοντα λογαριασμό: προβολή

παραγγελιών λογαριασμού, τοποθέτηση παραγγελιών, προβολή συνομιλιών,
προβολή λιστών αγορών, προβολή προσφορών κ.λπ.

● Ορίστε όνομα, τίτλο εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, email, όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης για τον δευτερεύοντα λογαριασμό

● Οι παραγγελίες επεκτάθηκαν με τη στήλη "Τοποθετήθηκε από" για να δείξει
ποιος χρήστης έκανε μια συγκεκριμένη παραγγελία

● Ο λογαριασμός και πολλοί δευτερεύοντες λογαριασμοί μπορούν να
συμμετέχουν στις ίδιες συνομιλίες (αν έχουν άδεια).

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες ενεργοποιούνται ανάλογα με την καταγραφή των
αναγκών του πελάτη.

Συχνές Ερωτήσεις
Η άδεια περιλαμβάνει ενημερώσεις εφ' όρου ζωής;
➔ Ναι! Περιλαμβάνονται ενημερώσεις διάρκειας ζωής.


