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Magento funkcionalnosti
Upravljanje strani
Možnost pregleda nad več spletnimi stranmi in trgovinami in to iz enega administratorskega
vmesnika,
večjezičnost,
podprte lokalizacije,
podprte različne valute,
sistem dodeljevanja pravic in dostopov za administratorje,
API spletni servisi za enostavno integracijo med Magentom in katerokoli drugo poslovno rešitvijo
možnost različnega obračuna davkov (prilagodljivost slovenskim davčnim standardom),
popolnoma prilagodljiv dizajn, tudi za že določene predloge,
skupine kupcev,
vključen sistem za upravljanje z vsebinami primeren tudi za informacijske strani,...

Mobile Commerce
Magento iPhone App, aplikacija za iPhone.

Marketinške promocije in orodja
Spremenljivi kuponi (pravila cen) z možnostjo omejitve le teh na posamezno trgovino, skupino
kupcev, časovno obdobje, izdelke in kategorije. Na primer: procentni popusti/ fiksni zneskovni
popusti/ brezplačna dostava/ kupite x, dobite y zastojn/ kupite x, dobite y s popustom v % ali
popust v fiksnem znesku/...,
kataloške promocijske cene izražene s popusti ali v fiksnem znesku z možnostjo omejitve le teh
na posamezno trgovino, kategorijo ali izdelek,
možnost brezplačne dostave,
posebna cena za količinske popuste,
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priloženi izdelki,
skupina kupcev – posebne cene in pogoji,
uporabniku prijazen iskalnik po celi trgovini,
prepis URL-ja,
nazadnje pregledani izdelki,
nazadnje primerjani izdelki,
orodja za promocijo novih izdelkov (prijava na novice),
prodaja s košarico,
prodaja s povezavo na spletne strani izdelka,
možnost pošlji prijatelju za vse obiskovalce ali le za registrirane uporabnike,
možnost pošlji seznam želja prijatelju preko e-pošte ali RSS-ja,
RSS za nove izdelke, nove posebnosti ali nove Tag-e,
avtomatsko kazalo strani,
Google Site Map,
ankete,
naročanje na novice,
podpora za različne valute,
podpora za različne stopnja davka,
možnost prevoda v katerikoli jezik,
prilagodljiv seznam držav: ob prijavi na stran,
možnost določanja načinov dostav na osnovi naslovov (omejitve po svetu),
možnost nastavitev naslovov za izdajanje računov in s tem povezava načina plačila,..

Optimizacija iskalnika:
100% uporabniku prijazen iskalnik,
prepis URLja za popolno kontrolo nad URL-ji,
meta-podatki za izdelke in kategorije,
avtomatsko ažuriranje kazalnika, ki se prikazuje na strani,..

Odjava
Odjava na eni strani,
SSL varnostna podpora za naročila, in sicer na obeh front in back endu,
dostava istega naročila na več naslovov,
košarica, kjer se navedejo ocene davka in stroškov dostave,
shranjene košarice,
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možnost odjave, ne da bi morali odjaviti račun/gosta,

prejem "darilnih" sporočil po naročilu ali po izdelku/ storitvi,...

Dostava
Že integrirane cene dostav za najbolj znane svetovne dostavne službe: UPS, UPS XML,
FedEx, USPS in DHL,
dostava istega naročila na več naslovov,
sprotno spremljanje naročila kar iz kupčevega računa,
več dostav enega naročila,
možnost izbire dovoljenih destinacij/ držav,
brez stroškov dobave glede na naročilo,
brez stroškov dobave glede na določen izdele/ke,
brezplačna dostava,
vnaprej določene stopnje dostave glede na težo in destinacijo,
vnaprej določene stopnje dostave glede na skupni znesek nakupa in destinacije,

vnaprej določene stopnje dostave glede na število kupljenih izdelkov in destinacije,

Plačila
nastavljiva glede na avtorizacijo in način plačila, ali ločeno ob ustvarjanju računa,
možnost integracije z večino PayPal izhodov: plačilni standardi na spletu, spletna plačila,...
integriran z Authorize.net,
integracija za: Google Checkout, Google Base, Google Analytics, Google Website optimizer
in Google Checkout Shipping,
metoda shrani kreditno kartico za offline plačila,
sprejmi čeke ali gotovinska plačila,
sprejmi naročila,

ostale možnosti plačil s pomočjo Magento connect,...

Upravljanje naročil
Poglej, uredi, ustvari in dopolni naročila iz administratorske plošče,
ustvari enega ali več računov, dostav ali dobropisov po naročilu in dovoli delne dostave,
natisni račune in dobavnice,
klicni center vključuje možnost ustvarjanja novega kupca, ali izbiro obstoječega ter pregled nad
košarico, seznamom želja, nazadnje naročenimi izdelki in seznamom primerjanih izdelkov, ter
možnost izbire naslova, popustov in določanja posebne cene,
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ustvari ponovna naročila za kupce kar iz administratorjeve plošče,
e-poštna opozorila ob naročilu,
RSS za nova naročila,...

Servis za kupce
Obrazec: kontaktirajte nas,
račun kupca z veliko podatkov,
zgodovina naročil,
sledenje naročilom iz računa,
pošiljanje e-pošte "pozabil uporabniško ime" iz front-enda ali iz administracijskega panela,
pošiljanje e-pošte ob naročilih in spremembah naročil ali računa,
prilagodljiva/ nastavljiva e-pošta za naročila,
ustvari in uredi naročilo iz administracijskega panela,...

Računi kupcev
Status naročila in zgodovina,
ponovna naročila iz istega računa,
pred kratkim naročeni izdelki,
imenik z neomejenimi naslovi,
privzete nastavitve naslovov za pošiljanje in izstavitev računov,
seznam želja z možnostjo dodajanja opombe,
e-pošta ali pošlji RSS seznama želja,
upravljanje z naročanjem na novice,
pregledi nakupov,
nadzorna plošča računa za pregled nad: nedavnimi naročili, osebnimi podatki, statusom
naročanja na novice, primarni naslov za izstavitev računa, primarni naslov za dostavo, košarica,
seznam želja, nazadnje naročeni izdelki, nazadnje pregledani izdelki in nazadnje označeni
izdelki,...

Upravljanje z katalogi
Upravljanje z zalogami z možnostjo pregleda zgodovine zalog, minimalnih in maksimalnih
količin,
uvoz in izvoz kataloga,
posodobitve izdelkov v admin panelu,
enostavni, nastavljivi (npr. velikost, barva, itd), kompletirani in združljivi izdelki,
virtualni izdelki,
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personalizirirani izdelki po kupcih – možnost naložiti besedilo za vezenje, monograme,
možnost različnih davkov glede na lokacijo, skupino kupcev ali vrsto izdelka,
nastavitve atributov za hitro ustvarjanje različnih tipov izdelkov,
Media Manager z možnostjo samodejnega določanja velikosti slike,
pravila naprednega postavljanja cen in podpora za posebne cene (glej marketinška orodja),
odobri, uredi in briši Tage izdelkov,
odobri, uredi in briši preglede izdelkov,
RSS za opozorila o nizkih zalogah,...

Iskanje po katalogu
Večplastna / obrazna navigacija za filtriranje izdelkov,
statično orodje za ustvarjanje ciljne strani za kategorijo,
možnost dodelitve dizajna na nivoju kategorije in izdelka (edinstven dizajn na
izdelek / kategorijo),
nastavljivo iskanje z avtomatskih prednastavljanjem pogojev,
nazadnje pogledani izdelki,
primerjave izdelkov,
naazdnje primerjani izdelki,

Cross-prodaja, Upsell-prodaja in povezani izdelki,
filtriranje na osnovi Tagov izdelka,
pregledi izdelkov,
seznami izdelkov v mreži ali v obliki seznama,

drobtinice,...

Iskanje izdelkov
Možnost dodajanja več slik k enemu izdelku,
možnost povečave slike po izdelku,
pregled izdelkov,
podobni izdelki,
zaloge na voljo,
možnost vezave nakupa večih izdelkov hkrati,
možnost izbire izdelka,
pregled nad skupinami izdelkov,
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dodaj na seznam želja,
pošlji prijatelju po e-pošti,...

Analitika in poročanje
Integracija z Google Analytics,
nadzorna plošča administratorja za pregled nad poročili,
prodajna poročila,
RSS za nova naročila,
davčna poročila,
poročila opuščenih nakupov,
poročilo o najpogosteje gledanem izdelku/ih,
poročilo o najbolj prodajanem izdelku/ih,
poročilo o kritičnih zalogah,
poročilo o pogojih iskanja,
poročilo o ocenah izdelkov,
RSS za nove preglede,
Tag poročila,
RSS za nove Tag-e,
poročilo o izkoristku kuponov,
poročilo o zaračunani prodaji,
poročilo o vrnjeni prodaji,
poročilo o najboljših kupcih glede na skupen znesek nakupa ali na število izdelkov,...
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