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A Small Business Webshopról általában 
Termékünket elsősorban kis- és középvállalkozások számára fejlesztettük ki. A webshop 

kialakításakor alapvetően az alacsony áron megfelelő minőségű és igény szerint 

továbbfejleszthető szolgáltatásokra helyeztük a hangsúlyokat, ennek köszönhetően a Small 

Business Webshop egy tetszőlegesen paraméterezhető, mégis megbízható motorral ellátott 

a mai kor vállalkozásainak igényeit paraméterezéstől és telepített moduloktól függően teljes 

mértékben kiszolgáló rendszer. A rendszert folyamatosan fejlesztjük, valamint bővítjük az 

elérhető funkciók számát, így a már átadott rendszerekhez is lehetőséget biztosítunk a 

további modulok és frissítések megvásárlására megőrizve a webshop naprakészségét. 

 

Webshop kialakítása 

A webshop egyedi designban jelenik meg, a megrendelő kéréseinek megfelelően. A 

webshop az oldal teljes keretrendszerét adja, így alapesetben akár 4-5 statikus aloldal 

(főoldal, cégünkről, elérhetőségek, súgó) is belefoglalható a keretrendszerébe. 

A webshop 4, különböző jogosultsággal látható felületi területre van differenciálva: 

• Publikus weboldal: Minden látogató számára elérhető felület, a felhasználói 

azonosítás nem szükséges a felület megtekintéséhez, a funkciók felsorolásakor ezek 

a felületek a „(P)” betűjellel vannak feltüntetve. 

• Belső webshop: Az oldalon regisztrált látogatók számára elérhető felület, a 

felhasználói azonosítás felhasználói név és jelszó alapján történik, a funkciók 

felsorolásakor ezek a felületek a „(B)” betűjellel vannak feltüntetve. 

• Adminisztrációs felület: Az oldalt megrendelő személy által kijelölt személyek 

láthatják ezt a felületet. Használatával a webshopban történő események napi 

adminisztrálása és karbantartása történhet meg. Az azonosítás felhasználói név és 

jelszó alapján történik, a funkciók felsorolásakor ezek a felületek az „(A)” betűjellel 

vannak feltüntetve. 

• Rendszerbeállítások: Az oldalt megrendelő személy által kijelölt személyek láthatják 

ezt a felületet. Használatával a webshop legfontosabb beállításai módosíthatóak. Az 

azonosítás felhasználói név és jelszó alapján történik, a funkciók felsorolásakor ezek 

a felületek az „(R)” betűjellel vannak feltüntetve. 
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Webshop kompatibilitás 

A Small Business Webshop kompatibilis a szintén cégünk által fejlesztett MIER ügyviteli 

rendszerrel, valamint kompatibilis interface modul fejlesztése esetén bármilyen külső 

program törzsadat állományával. Ennek köszönhetően a webshopból történő exportálás és a 

webshopba történő importálás igény esetén akár automatikusan is elvégezhető művelet 

lehet. A webshop kiegészítő programunk segítségével képes kezelni a scannerek és 

vonalkód olvasó eszközök széles palettáját. 

 

A SB Webshop alapcsomagjának funkció jegyzéke 
Publikus felület: 

- Regisztráció lehetőségei 

o Kötelezően megadandó adatok ellenőrzése (P) 

o Helyes email formátum megadásának ellenőrzése (P) 

o Regisztráció után visszaigazoló email küldés, amelyben aktivációs link 

segítségével véglegesíteni kell a regisztrációt (P) 

o 5 napon belül nem aktivált regisztrációk törlése a rendszerből 

o Elfelejtett jelszó újrakérése (P) 

- Regisztrált látogatók számára a belépést követően „saját adatok” menüpont 

o Látogatóadatok megjelenítése (B) 

o Adatok módosítása (vannak nem módosítható adatok, ezek csak kijelzésre 

kerülnek: felhasználónév, engedmény %)(B) 

o Jelszó megváltoztatás (B) 

o Pontos raktárkészlet mutatásának be és ki kapcsolása (B) 

o Kötelezően megadandó adatok ellenőrzése (B) 

o Helyes email formátum megadásának ellenőrzése (B) 

- Dinamikusan felépülő katalógus menü (P)(B) 

- Termékkatalógus 

o Szűrési felület a lista fejlécében (főcsoport, alcsoport, gyártó). A szűrési 

csoportok egymástól függően változnak, csak az egymással kapcsolatban álló 

adatok jelennek meg a különböző listákban. (P)(B) 

o Rendezési lehetőség a lista fejlécében (terméknév, főcsoport, alcsoport, 

gyártó szerint növekvő vagy csökkenő lista) (P)(B) 

o Egy oldalon egyszerre megjelenő termékek számának beállítása (10, 50 és 

100 db) (P)(B) 
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o Lapozási lehetőség a listában (első oldalra, előző oldalra, következő oldalra, 

utolsó oldalra ugrás lehetősége). Automatikus lista darabszám limitálás 

(egyszerre maximum 11 oldalszám látszik). (P)(B) 

o Aktuális oldal / Összes oldal kijelzés a lista felett. (P)(B) 

o Listában szereplő termékek számának kijelzése. (P)(B) 

o Fénykép megjelenítés és nagyítási lehetőség (P)(B) 

o Általános és részletes termékadatok mutatása (P)(B) 

o Rendelési funkció csak bejelentkezett ügyfelek számára érhető el (B) 

o Engedmény, nettó és bruttó árak kijelzése (P)(B) 

o Nettó és bruttó árak kijelzése (P) 

o Részletes termék adatlapon pdf dokumentum letöltés lehetősége, ha fel van 

töltve (P)(B) 

o Ár kalkulátor (ügyfél beállításaitól függő devizanemben történő árkezelés) (A) 

o Engedmény kalkulálása az árakba, ha be van állítva (B) 

o Raktárkészlettől függő kijelzés: ha nincs raktárkészlet az adott terméknél, 

akkor a szállítási határidőt jelzi ki. (P)(B) 

o Pontos raktárkészlet kiírás lehetősége, vagy csak „Raktáron” felirat 

megjelenítése. (P)(B) 

- Keresők: 

o Gyorskereső funkció (1 keresési mező, amely a katalógusban szereplő 

termékek több adata között keres: terméknév, termékkód, kulcsszó, jellemző, 

leírás, gyártó)  (P)(B) 

o Részletes kereső: kombinált keresés lehetősége a katalógusban az alábbi 

szempontok szerint: főcsoport, alcsoport, gyártó, terméknév, termékkód, 

jellemző, leírás, raktárkészlet (csak raktáron lévőkre való kereshetőség 

lehetősége) (P)(B) 

- Rendelés 

o Terméklistán „kosárba” tétel lehetősége, rendelési mennyiség megadási 

lehetőséggel (B) 

o Kosárban lévő termékek számának kijelzése az oldalsávban (B) 

o Részletes kosártartalom és rendelés (B) 

o Részletes kosárlistában az alábbi információk megjelenítése: terméknév, 

termékkód, db szám, áfa tartalom, engedmény %, nettó egységár, nettó ár 

(egységár * db), bruttó egységár, bruttó ár (egységár*db), nettó összesen, 

bruttó összesen, devizanem (B) 
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o Kosártartalom megrendelése (B) 

o Kiegészítő adatok megadásának lehetősége a rendelésnél: megjegyzés, 

fizetési mód (készpénz, átutalás, utánvét) (B) 

o Rendelést követően visszaigazoló email küldése az ügyfélnek, részletes 

rendelési információkkal (B) 

 

Adminisztrációs felület: 

- Rendszerműveletek beállítása 

o Webshop lezárás: Itt van lehetőség a webshopot átmenetileg lezárni, ezáltal a 

látogatók számára nem lesz elérhető. Zárt esetben a publikus oldalon „zárva 

tábla” jelenik meg a látogatóknak. (A) 

o Webshop megnyitás: Itt van lehetőség a webshopot megnyitni, ha az lezárt 

állapotban van. (A) 

o Devizaárfolyam beállítás: 4 külföldi deviza Ft értékének beállítási lehetősége. 

Magyar Nemzeti Bank oldalára mutató hivatkozással megtekinthető az éppen 

aktuális árfolyam (A) 

- Import műveletek 

o Termékkatalógus szerkezet importálása. A termékkatalógus szerkezetének 

(főcsoport, alcsoport, gyártó) importálása végezhető itt el. Külső forrásból 

generált csv adatfile-ból történő importálás. Hibavizsgálat az importálás során: 

helytelen adattípus vizsgálat, hiányzó adatok vizsgálata. A rendszer 

alapértelmezetten kompatibilis a partnerünk által kínált Merlin programmal, 

azonban az interface modul átírásának megrendelése esetén a külső 

forrásból generált fájl típusa tetszőlegesen megváltoztatható. (A) 

o Terméktörzs importálása. Külső forrásból generált csv adatfile-ból történő 

importálás. Hibavizsgálat az importálás során: helytelen adattípus vizsgálat, 

hiányzó adatok vizsgálata. Importálás végén összegzés: sikeres és sikertelen 

termékimportálás. A rendszer alapértelmezetten kompatibilis a partnerünk 

által kínált Merlin programmal, azonban az interface modul átírásának 

megrendelése esetén a külső forrásból generált fájl típusa tetszőlegesen 

megváltoztatható. (A) 

- Export műveletek 

o Ügyfél regisztrációk exportálása. A webshopba regisztrált ügyfelek adatainak 

exportálása csv adatfileba, amely később importálható egy külső programba. 
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Lehetőség van a teljes lista, vagy csak az új és adatot módosított ügyfelek 

exportálására. Az interface modul átírásának megrendelése esetén az 

exportált fájl típusa megváltoztatható. (A) 

o Rendelés exportálás. A webshopon keresztül leadott rendelések exportálása 

külső csv adatfileba, amely később importálható egy külső programba. 

Lehetőség van a teljes lista, vagy csak az új rendelések importálására. Az 

interface modul átírásának megrendelése esetén az exportált fájl típusa 

megváltoztatható. (A) 

- Regisztrációs műveletek 

o Regisztrált ügyfelek adatainak karbantartása. (A) 

o Ügyféllista keresési lehetőséggel (A) 

o Ügyfél adatlap. Adatok megtekintése és módosítása. Engedmény % 

beállítása, devizanem kiválasztása ügyfelenként. Utolsó bejelentkezés 

kijelzése. (A) 

- Statisztikák:  

o A webshopba történő ügyfélbelépések listája. (A) 

o Ügyfélre történő szűkítés lehetősége, több oldal esetén lapozási funkció (A) 

- Információs sáv, amelyben az alábbi információk találhatóak: webshop verzió, 

webshop státusz (nyitott vagy lezárt) (A) 

- Frissítési lehetőségekről értesítő funkció (A) 

Megrendelő által általánosan nem elérhető funkciók (rendszerbeállítások) 

- Biztonsági kód által elérhető menüpont (R) 

- Webshop verzió beállítása (R) 

- Lábléc információk beállítása: tulajdonos, oldal elérhetőség, email (R) 

- Importálások során legyen e biztonsági mentés az aktuális katalógus tartalomról vagy 

sem (R) 

- Webshop státuszának beállítása (nyilvánosan is elérhető funkció) (R) 

 

Általános háttérfunkciók 

- Naplózás 

o Fő műveletek (admin és publikus oldal) 

o Hibák (admin és publikus oldal) 

o Importműveletek 

o Email küldések 
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Extraként megrendelhető modulok: 
A modulokon belüli funkciók külön is megrendelhetőek.  

- Hírlevél modul 

o Egyszerű hírlevél küldésének lehetősége (csak szöveg alapú) (A) 

o Összetett hírlevél küldésének lehetősége (kép és szöveg alapú) (A) 

o Időzíthető hírlevél küldése (előre meghatározott sablon alapján, kép és 

szöveg alapú) (A) 

o Hibás e-mail címek kiszűrése hírlevél küldésekor (domain szintű szűrés) (A) 

o Hírlevél leiratkozást és feliratkozást lehetővég tevő mezők elhelyezése a 

publikus felületen (P) 

- Marketing eszközök modul 

o Katalóguskészítő (a folyamat végeredménye egy egyeztetett fájlformátumban 

vagy nyomtatásban jelenik meg) (A) 

o Összetett kedvezményezeti rendszer elkészítése a megrendelő igényei 

alapján (A) 

o Termékvéleményezés lehetősége a regisztrált tagok számára (B) 

o Kiemelt ajánlatok megjelenítése a főoldalon (adminisztrációs felületről 

beállítható megjelenéssel) (P)(B)(A) 

o Kiemelt ajánlatok megjelenítése a főoldalon (véletlenszerű megjelenéssel) 

(P)(B)(A) 

o Újdonságok megjelenítése a főoldalon (adminisztrációs felületről beállítható 

megjelenéssel) (P)(B)(A) 

o Újdonságok megjelenítése a főoldalon (véletlenszerű megjelenéssel) 

(P)(B)(A) 

o Főoldalon megjelenő hírüzenetek a céggel vagy az egyes gyártókkal 

kapcsolatban (P)(B)(A) 

o Regisztrált tagonkénti személyes üzenetküldés, könnyebben tartva a 

kapcsolatot a kereskedelmi partnerekkel (P)(B)(A) 

o Partnercégek hirdetéseinek (bannereinek) elhelyezése a publikus oldalon és a 

webshopban az adminisztrációs oldalról beállított módon. (P)(B)(A) 

- Statisztika modul 

o Legkeresettebb termékek megjelenítése (A) 

o Legkeresettebb márkák megjelenítése (A) 

o Legkeresettebb termékcsoport megjelenítése (A) 
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o Rendelések kimutatása éves bontásban (A) 

o Rendelések kimutatása havi bontásban (A) 

o Rendelések kimutatása havi összegzésben évenként (A) 

o Termék látogatottság mérő (A) 

o Látogatottság számláló havi, heti, napi és részletes bontásban. (A) 

o Részletes látogatottság számláló mely tartalmazza a látogatás idejét, hogy 

melyik oldalról jött a látogató, milyen az operációs rendszere, milyen a 

böngészője, felbontást használ a látogató (A) 

o Összesített lista, mely tartalmazza, hogy az oldal megnyitása óta milyen oldal 

címekről érkeztek a legtöbben az oldal látogatói. A lista tartalmazza azokat a 

látogatókat is, akik közvetlenül a címet írták be. (A) 

- Interface modul 

o Export fájl átírása megrendelővel egyeztetett formátumra (A) 

o Import fájl fogadásának átírása megrendelővel egyeztetett formátumra (A) 

o Scanner kezelése kliens program segítségével  

o Vonalkód leolvasó kezelése kliens program segítségével 

o Automatikus FTP feltöltés kliens program segítségével 

o Adminisztrációs felületet használó személyek törzsadatainak exportálása a 

MIER rendszerbe és importálása a MIER rendszerből (A) 

- Rendelést segítő modul 

o Termék előjegyezhetőség funkciójának beépítése (B) 

o Rendelések visszamenőleges megtekintése a regisztrált látogatók részére (B) 

o 2 vagy 3 Termék összehasonlíthatósága a publikus és webshop felületeken 

megadott paraméterek alapján (P)(B) 

o A gyártó cég linkjének elhelyezése a terméklapokon csoportokra bontva, 

adminisztrációs felületről beállított módon (P)(B)(A) 

o Fórum használatának lehetősége az egyes termékcsoportokhoz, 

termékalcsoportokhoz (P)(B) 

o További kérdések weblapon keresztüli felvetése az egyes termékekhez 

kapcsolódóan, melyeket az adminisztrációs felületen van lehetőség 

megválaszolni (P)(B)(A) 

- Nyomtatás modul 

o Termékek és terméklisták nyomtatásának lehetősége (P)(B)(A) 

o Statisztikák nyomtatása (A) 

- Google optimailizáció 
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- Webshop funkcionális jellegének át paraméterezése (például könyváruházzá vagy 

bármilyen más webáruház típusra) 

- További dinamikus és statikus oldalak beépítése a keretrendszerbe (P)(B) 

- Adminisztrációs oldalon eltérő jogosultságok beállíthatósága (A) 

 

Rendszerigények 

Webshop szerver igény:* 

• Mysql x.x verzió 
• PHP, AJAX futtatási környezet 
• Terméktörzstől függő tárhely méret 
• 2 FTP kapcsolat (Opcionális) 
• Napi biztonsági mentés 
• Cron futtatásának lehetősége 

 

* cégünk a rendszerigényeket biztosítja a termékhez. 

 

Kliens program rendszerigénye: ** 

• Microsoft Windows futtatási környezet 
• 2 MB RAM 
• Interbase, Firebird futtatási környezetek 
• Megfelelően beállított tűzfal a weboldal eléréséhez 

 

** cégünk a kliens programot távoli asztal kapcsolattal telepíti a termékhez 

 

 

Optimalizáció 

Tesztelőink Opera (9.63) és Mozilla Firefox 3.0 (3.0.5)-ával böngészőkkel tesztelték a 

terméket.  

 

Jogi információk 

A termék jogos tulajdonosa a Mervill-Alfa Kft. 

Minden jog fenntartva. 

 


