
Cogen® Yazılım Tarafından Geliştirilmiştir.



   E-TİCARET SİSTEMİ ürünlerinizi internet ortamında satışa sunmanızı sağlar.
   E-TİCARET SİSTEMİ'ne ürünlerinizi kaydedebilirsiniz.
   E-TİCARET SİSTEMİ ile sitenize kullanıcılar üye olarak, alışveriş yapabilir.
   E-TİCARET SİSTEMİ'ne ürün kategorilerini ekleyebilrsiniz.
   E-TİCARET SİSTEMİ'nde ürünlerinize gelen değerlendirmeleri ve yorumları 
görebilirsiniz.
   E-TİCARET SİSTEMİ'ne ürünlerinizin indirim oranını ayarlayabilir ve toplu 
ürün fiyatı güncelleme yapabilirsiniz.
   E-TİCARET SİSTEMİ'nde onaylanan, iptal edilen, tamamlanan siparişleri göre-
bilirsiniz.
   E-TİCARET SİSTEMİ responsive tasarım yapısıyla tüm ekran boyutlarında,(p-
c,notebook,telefon) kendisini yeniden boyutlandırır.Böylece tüm ekranlarda 
aynı kalitede ve görüntüde işlemlerinizi yapabilir ve görüntüleyebilrsiniz.



   • Ana Sayfa

   E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ’ne girildiğinde raporlar açılır. Toplam ürün 
sayısı, toplam üye sayısı ve toplam satış tutarları raporlanır ve bu ekranda 
gösterilir.Aynı zamanda favori ürünleriniz ve en çok satan ürünleriniz de 
gösterilir.



   E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ’ne kullanıcı ekleyebilir,listeleyebilir ve güncelle-
me işlemlerinizi yapabilirsiniz.



   • Ürün Ekleme

   E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ’ne ürün ekleyebilir,listeleyebilir ve güncelleme 
işlemlerinizi yapabilirsiniz.
   E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ’ne eklediğiniz ürünlerin anasayfada gözükmesini 
ve öneri ürün olarak gösterilmesini seçebilirsiniz.
   E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ’ne ürünlerinize belirlemiş olduğunuz varyantları 
atayabilirsiniz.



   • Sayfa Ekle

   E-TİCARET YÖNETİM SİSTEMİ‘nde sayfalar kısmında; mesafeli satış sözlemesi, 
iade ve değişim vb. ekleyebilirsiniz.



   Firma bilgilerinizi ekleyebilir, güncelleyebilir ve de silebilirsiniz.
   Firma renklerinizi düzenleyebilirsiniz, yapmış olduğunuz renk değişiklikleri 
tüm sitedeki renkleri etkileyecektir.



Reklam alanı ekle sayfasında E-Ticaret Sitenize reklam ekleyebilirsiniz.



   Sınırsız iç içe kategori yapısı ile dilediğiniz gibi kategori ekleyebilirsiniz.
   Kategorilerinize fotoğraf ekleyebilir ve ana sayfada fotoğrafları ile birlikte 
görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.



   Slider ekle sayfasından sitenizin açılış sayfasında hangi fotoğraflar, kampan-
yalar gözüksün istiyorsanız buradan ekleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
   Slider üzerinden oluşturduğunuz kampanyalara direk buton ile yönlendirme 
yapabilirsiniz.



   • 

Varyant ekle sayfasından ürününüzün özelliklerini ekleyebilirsiniz.

Varyant Ekle



   Sık sorulan sorular ekleyebilir ve kullanıcılarınıza istenilen konular hakkında 
bilgi verebilirsiniz.

   • Sık Sorulan Sorular (SSS)



   Yorumlar Listele sayfasından kullanıcıların ürünlerinize yaptığı yorumları, 
ürünlerinize verdikleri değerlendirme puanını detaylıca görebilirsiniz. Yorumlara 
cevap verebilir ve kullanıcılarla iletişim halinde kalabilirsiniz.

   • Yorumlar
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