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 4007086-077פקס:  6213563-04טל:  20692יוקנעם  2המדע      www.softsolutions.co.ilאתר הבית:       

אין להעתיק, לשכפל, או להעביר לכל גורם שהוא או לעשות בו כל  בע"מ מסמך זה הינו רכוש סופט סולושנס

 .בע"מ ם נתנה הסכמה מראש ובכתב ע"י גורם מוסמך בסופט סולושנסשימוש שהוא על כל חלקיו אלא א
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 LIMOהגדרות לאתחול אתר מסחר 
 

 הגדרות כלליות לאתר .1

 

 'הגדרות נוספות לפורטלמכירות < פורטל הזמנות < תחזוקת אתר מכירות <  ' -להכנס בפריורטי ליש 

 יש לסמן מחירי לקוח  online  

 להגדיר מיהו הלקוח תחתיו יפתחו לקוחות האתר כאנשי קשר 

 אליה יזרמו תשלומים מהאתר להגדיר קופה 

 ברירת מחדל לתשלומי האתר )בעיקרון מזומן( להגדיר קוד תשלום 
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 הגדרת משתמשים .2

  –תעשה ע"פ הבאות  (B2B)עבור תצורת עבודה של  הגדרת משתמש חדש

 

 במסך לקוחות בוחרים לקוח 

 במסך הבן 'אנשי קשר ללקוח' יש להגדיר את נתוני איש הקשר, בדגש על כתובת מייל חוקית ויחודית 

  תנפק סיסמה ראשונית לאתרהקצאת סיסמה/ביטל נעילה"  -שירה הפעלה י " 

 

 

 

 פותחים את שם המשתמש שלהם ישירות מהאתר עצמו C2Bמשתמשי 
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 ניהול אבטחה לאתר .3

 

 'פרמטרים לניהול סיסמאות האתרמכירות < פורטל הזמנות < אבטחת אתר מכירות < ' -נתיב ניהול האבטחה  

 

 הסיסמה תיהיה בתוקף.כמה ימים  - מס' ימים מקסימלי 

 סיסמה שניתנה בפריורטי עד  שהמשתמש ישנה אותה בפורטל.כמה ימ תוקף ל - ימים לסיסמה ראשונית 

 כמה פעמים יוכל המשתמש להכניס שם משתמש או סיסמה שגוים לפני שהוא   - נות לפני חסימהיסיונ

 יחסם במערכת

 שם משתמש או סיסמה שגויים כמה זמן עד שהנעילה תתבטל בהקלדת - שעות לשחרור נעילה 

 מה אורך הסיסמה שמחייבים את המשתמש - מינימלי אורך סיסמה 

 האם לחייב סיסמה שמכילה אותיות קטנות וגדולות מספרים ותוים  - סיסמה מורכבת 

 ? ונטים ומנגנון האבטחה ול הפרמטרים שהוגדרו לא רלאם השדה מסומן, כ  - ביטול מנגנון אבטחה

 מצב בדיקות() מבוטל
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 אילו מק"טים מוצגים באתר ? .4

 ומקטלוג המוצרים. אתר המכירה מורכב מדף בית 

  –על מנת שמק"ט נתון יופיע באתר, עליו למלא אחר התנאים הבאים 

 

 שיש לו מחירון בסיס 

 מסומן דגל הפצה במשפחת המק"ט 

 טוס פריט מותר למכירהסט 

 דגל "רכש אינטרנט?"שבכרטיס פריט מסומן ה 

  אינו ריק )היררכיית החיפוש הראשונה( 1פרמטר 

 תצוגה בדף הבית .4.1

 ,2או  1בכרטיס פריט חייב להיות בעל ערך של  20בנוסף, על מנת שמק"ט יופיע בדף הבית, פרמטר 

  –כאשר 

 מק"ט מופיע בחלק העליון, תצוגת מתחלפת של מק"טים )קידום גבוה( – 1

 )קידום משני / מוצרים לדחיפה( קבוע בחלק התחתון של דף הבית מק"ט מופיע באופן – 2

 תצוגה בקטלוג .4.2

 רמות חיפוש )חיפוש ע"פ עץ( 3 -כלל המוצרים מופיעים בקטלוג הכללי כאשר האתר תומך ב

 .3ופרמטר  2, 1היררכיות החיפוש מוגדרות בכרטיס הפריט בפרמטר 
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