Pegasus
Globality
e-commerce
Το Μοναδικό Ηλεκτρονικό
Κατάστημα που επικοινωνεί
αμφίδρομα με το ERP σας !
Απο το 2005!

Εργαλείο που παράγει κέρδος!

Η πιο ολοκληρωμένη &
έξυπνη λύση ηλεκτρονικού
καταστήματος.
Διεκδικήστε νέες αγορές μέσω Internet, ελαχιστοποιώντας
το κόστος διαχείρισης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος!

Pegasus
Globality
e-commerce

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗ:
•
•
•
•

Απεριόριστες δυνατότητες σε ότι αφορά στη κατασκευή  
και το εικαστικό του site!
Αυτόματη δημιουργία φωτογραφιών
Δυνατότητα  εισαγωγής απεριορίστου αριθμού banners
Δυνατότητα χρήσης 2 γλωσσών

ΠΕΛΑΤΕΣ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποστολή υπενθύμισης κωδικών στο e-mail του Πελάτη
Εμφάνιση Ιστορικού Παραγγελιών και Εκτύπωση Παραγγελιών
Αυτόματες ειδοποιήσεις με e-mail
Δυνατότητα επεξεργασίας των κειμένων e-mail (newsletter κτλ)
Δημιουργία λίστας Αγαπημένων
Αυτόματος Υπολογισμός Κόστους
Δυνατότητα  πολλαπλών  τρόπων πληρωμής (On-line και μη)
Σύνδεση με όλες τις ελληνικές τράπεζες, με Paypal

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Δυνατότητα για απεριόριστο αριθμό προϊόντων /
κειμένων προϊόντων
4 επίπεδα κατηγοριοποίησης
Δυνατότητα παρουσίασης επιλεγμένων προϊόντων
Banner γρήγορης αναζήτησης
Banner έξυπνης αναζήτησης Ajax
Δυνατότητα για pop-up μεγέθυνση φωτογραφιών
Σύγκριση προϊόντων
Διαθεσιμότητα από Αποθήκη

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:
•
•
•
•
•
•

Οι σελίδες του site σας συνεργάζονται με όλες τις γνωστές μηχανές αναζήτησης αυξάνοντας την επισκεψιμότητά του
Αυτόματη /παραμετρική δημιουργία Meta Tags ανά σελίδα,  για όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος
Δυνατότητα επιλογής σελίδων που ενημερώνουν τις μηχανές αναζήτησης
URLs (διευθύνσεις σελίδων) ειδικά σχεδιασμένα για εύκολη εύρεση από τις μηχανές αναζήτησης
Δυνατότητα  Δημιουργίας Google / Yahoo Sitemap
Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων για σύνδεση με τη μηχανή αναζήτησης τιμών skroutz.gr, e-price.gr, pathfinder.gr

ADMIN:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

•
•

Δυνατότητα ορισμού απεριορίστων χρηστών
Δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων ανά ομάδα χρηστών ή
χρήστη ως προς όλες τις επιλογές του ADMIN

•

Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης

•

Πλήρης  διαχείριση και παραμετροποίηση όλων των δυνατοτήτων του site σας.

•

Απόλυτη ασφάλεια μέσω της δυνατότητας ορισμού χρηστών

•
•
•

Log files για όλες τις συνδέσεις Admin
Log files για όλες τις http κινήσεις
Log files για όλες τις αυτόματες ειδοποιήσεις e-mail

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ PEGASUS GLOBALITY!
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ E-SHOP
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
Το Pegasus Globality e-Commerce αποτελεί τη βέλτιστη λύση Διαδικτυακού
καταστήματος, καθώς υπερέχει τόσο στον σχεδιασμό όσο και στη λειτουργικότητά
του για τους επισκέπτες, είναι εύκολο στη διαχείριση από το χρήστη του Site και
μπορεί να προσαρμοστεί στα μέτρα σας!
Επισκεφτείτε το Gallery:

http://www.tesae.gr/pGallery/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ!
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
Ολοκληρωμένη Λύση Ηλεκτρονικού Καταστήματος
και Τοπικής Μηχανοργάνωσης:
Pegasus ERP Start Up + Pegasus e-Commerce + Domain name + Hosting

Χωρίς Περιορισμούς και Συμβιβασμούς!
Με εμπειρία από την έναρξη του Internet
Σε αξιόπιστες υποδομές διαδικτυακών φιλοξενιών
Η ΤΕΣΑΕ έχει δημιουργήσει για τις επιχειρήσεις
που σχεδιάζουν το αύριο, ένα πακέτο προϊόντων
(ERP Start Up + Ηλεκτρονικό Κατάστημα), τα
οποία έχουν αναπτυχθεί με την ίδια τεχνολογία
Λογισμικού και συνεπώς είναι απόλυτα συμβατά,
ενώ συγχρόνως   χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο
τους χρήστες. Έχουν στην ουσία τη δυνατότητα
να λειτουργούν αυτόματα και αμφίδρομα και να
σας προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα
To Internet για τη ΤΕΣΑΕ είναι σοβαρή υπόθεση
και για τον λόγο αυτό διαθέτουμε δύο Ιδιόκτητα
Data Centers. Οι υποδομές μας υποστηρίζουν
φιλοξενίες
διαδικτυακών
ονομάτων
για
περισσότερους   από 100 προορισμούς σε όλο
τον κόσμο.
Το γενονός ότι η τοπική σας μηχανογράφηση
διαλειτουργεί με  το ηλεκτρονικό σας κατάστημα
θα σας επιλύσει πολλά από τα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζατε μέχρι σήμερα,
θα σας λύσει τα χέρια.  

Η αιχμή της τεχνολογίας
στο επιχειρηματικό σας
οπλοστάσιο!

      Γλιτώστε χρόνο και λάθη από
      άσκοπες διπλοκαταχωρήσεις!
          Διατηρήστε το e-shop σας πάντα                      
          ενημερωμένο χωρίς επιπλέον κόπο!
Ολοκληρώστε τυποποιημένα και σε χρόνο
ρεκόρ τη διαδικασία «online παραγγελία
– τιμολόγηση-αποστολή στο Πελάτη»!
Ενεργοποιήστε την αποδοτική διαχείριση
των πελατών σας μέσα από τη στοχευμένη
επικοινωνία του CRM!
Ελαχιστοποιήστε το κόστος διαχείρισης
Προϊόντων, Πελατών και Προμηθευτών
μέσα από το ERP!

…και όλα αυτά σε μία ενιαία, απόλυτα διαλειτουργική
εφαρμογή Λογισμικού:
Pegasus ERP + e-Commerce

Επενδύστε στην διαλειτουργικότητα
που σας παρέχει το Διαδικτυακό
Λογισμικό Pegasus Globality
e-Commerce και δώστε την ώθηση
που χρειάζεται η επιχείρησή σας !

ΤΕΣΑΕ είναι το ακρονύμιο των λέξεων:
Τεχνική
Εταιρία
Σχεδίασης
Ανάπτυξης
Εφαρμογής της Τεχνολογίας Πήγασος

Pegasus
Globality
e-commerce
Η τεχνολογία Pegasus είναι το σύνολο συγκεκριμένων εργαλείων, τεχνικών και πολιτικών
ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και εφαρμογής αυτών.
Γνωρίστε το ανθρώπινο πρόσωπο της τεχνολογίας!
Εμείς στη ΤΕΣΑΕ αναπτύξαμε τα προϊόντα μας με κριτήριο τις ανθρώπινες ανάγκες, για αυτό το λογισμικό μας
χαρακτηρίζεται από τη φιλικότητα στο χρήστη, την αξιοπιστία στην απόδοση και πάνω απ’όλα την Ανοικτή Τεχνολογία
και την ελεύθερη πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος
ανάπτυξης και να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με τα συστήματα λογισμικού Pegasus. Τα χαρακτηριστικά αυτά
της τεχνολογίας Pegasus δημιουργούν πληροφοριακά συστήματα κερδοφόρα, συμφέροντα, χρήσιμα, ωφέλιμα και
αναγκαία που συμβάλλουν στη διαχρονικότητα και αύξηση της επιχειρηματικής κερδοφορίας. Πιστοί σε αυτήν τη
φιλοσοφία, αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας και δικαιώνουμε τη χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο που υπηρετεί και
υποστηρίζει τις επιχειρήσεις.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ
Η τεχνολογία Pegasus παράγει οικονομικό όφελος για
την επιχείρησή σας, είτε ως άμεσο χρηματικό κέρδος που
προκύπτει από τη διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς
και από την αποδοτικότερη διαχείρισή του, είτε μέσω της
μείωσης κόστους που επιτυγχάνει στον έλεγχο, τη λειτουργία
και ανάπτυξη του πληροφορικού σας συστήματος.

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
Αυτοματοποιεί δραστηριότητες, εργασίες και έργα
συμβάλλοντας στην παραγωγή σωστού μηχανογραφικού
έργου. Η απουσία του προϊόντος από τη λειτουργία της
επιχείρησης υποβαθμίζει την υποστήριξη των λειτουργιών  
καθιστώντας το έτσι απαραίτητο και αναγκαίο
επιχειρηματικό εργαλείο.

ΧΡΗΣΙΜΟ
Η τεχνολογία Pegasus είναι ένα επιχειρηματικό
εργαλείο. Τυποποιεί διαδικασίες εργασίας ή παραγωγής
έργου, επειδή πολλαπλασιάζει την αποδοτικότητα του
εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού ενώ παράλληλα
κάνει αποτελεσματικούς τους μη ειδικούς.

ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η τεχνολογία Pegasus εξοικονομεί χρόνο από το
στελεχιακό δυναμικό λόγω των αυτοματοποιημένων
λειτουργιών των συστημάτων λογισμικού και παράλληλα
προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια στην απρόσκοπτη
λειτουργία των εφαρμογών,  προσφέροντας ένα σταθερό
περιβάλλον που ευνοεί την εύρυθμη λειτουργία και την
δυναμική ανάπτυξη της επιχείρησης.

ΩΦΕΛΙΜΟ
Μέσω της τεχνολογίας Pegasus, η επιχείρηση παράγει και συσσωρεύει γνώση. Τυποποιώντας συγκεκριμένες διαδικασίες
παραγωγής έργου, λειτουργεί ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, ασφαλούς, αποτελεσματικής και
αποδοτικής διαχείρισης.

Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο: www.tesae.gr
για να μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία Pegasus.

TEΣAE ATE
Λεωφ. Μεσογείων 274, Χολαργός, 15562, Αθήνα
Τηλ.: 210 74 89 589
Email: info@tesae.com
Fax.: 210 77 00 839
w w w. t e s a e . g r

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

