Integracja Fotolia
Gotowa Integracja Fotolia <=> Prestashop
1140zł netto
W cenie integracji:
- Sklep na bazie prestashop, gotowy do prowadzenia sprzedaży
- Dostęp do ponad 30 milionów zdjęć z popularnej bazy zdjęć Fotolia.com
- Kreator fototapet on-line, umożliwiający samodzielne wykadrowanie, określenie rozmiaru
oraz nałożenie efektu kolorystycznego
- Panel administracyjny umożliwiający samodzielne zarządzanie podkładami oraz
produktami
- Realna cena zdjęcia z Fotolii może być automatycznie doliczana do kosztów wydruku
- Kreator automatycznie określa możliwy rozmiar maksymalny wydruku, na podstawie
rozmiaru zdjęcia z Fotolii
- Podstawowa wyszukiwarka zdjęć po słowach kluczowych
- Definiowanie własnych unikatowych kategorii. Kategorie można tworzyć po słowach
kluczowych, kategoriach własnych Fotolii, kolorystyce, filtrach, orientacji zdjęcia, oraz
wybierając konkretne numery zdjęć, które powinny pojawić się na początku listy wyników
Moduł wizualizacji zdjęć w przykładowym pomieszczeniu
190zł netto
- Umożliwia tworzenie automatycznego podglądu fototapety, obrazu, plakatu w
przykładowym pomieszczeniu lub na przykładowym przedmiocie
- Zdjęcia do wizualizacji można dodawać samodzielnie w panelu administracyjnym
Moduł wizualizacji zdjęć w pomieszczeniu klienta
240zł netto
- Klient ładuje zdjęcia pomieszczenia w swoim mieszkaniu, po czym, może zobaczyć
dowolną fototapetę, obraz, naklejkę lub inny wydruk na swojej ścianie.
Moduł schowek
140zł netto
- Umożliwia klientowi zapamiętanie w schowku wybranych fototapet, do późniejszego
porównania i podjęcia decyzji zakupu
Moduł upload
190zł netto
- Klient może załadować własne zdjęcie i zamówić z niego wydruk.
- Zdjęcie klienta można poddać takim samym modyfikacjom jak zdjęcie z Fotolii.

- Kreator sprawdza zdjęcie pod kontem możliwości druku (rozdzielczość zdjęcia)
- Umożliwia ładowanie zdjęć w formatach .jpg, .png, .gif
Moduł własne foto
440zł netto
-

Dodawanie zdjęć/obrazów/prac przez właściciela sklepu
Umożliwia dodawanie zdjęć które można zamówić tak samo jak zdjęcie z fotolii
Możliwość zdefiniowania ceny zdjęcia
Zdjęcia można poddać takim samym modyfikacjom jak zdjęcia z fotolii.

Moduł wyszukiwarka szczegółowa
190zł netto
- Pozwala przeszukiwać bazę zdjęć Fotolii w szczegółowych wytycznych takich jak:
- kategorie reprezentatywne
- kategorie koncepcyjne
- słowa kluczowe
- kolorystyka zdjęcia
- data dodania do bazy
- filtry wyszukiwania
- orientacja zdjęcia (poziom/pion)
- panoramiczne
- filtr rodzicielski
- zdjęcia izolowane (jednorodne tło)
Moduł obrazy wieloczęściowe
290zł netto
- Umożliwia zamawianie obrazów wieloczęściowych w dowolnej konfiguracji kadrów,
- Kadry mogą mieć zdefiniowaną cenę, i zablokowaną możliwość zmiany rozmiaru,
- Administrator może konfigurować dowolną ilość zestawów kadrów,
- Ceny i rozmiary kadrów oraz ich aktywność są kontrolowane z poziomu panelu
administracyjnego
Moduł Inspiracje
150zł netto
- Jest to galeria zdjęć umożliwiająca prezentację zrealizowanych wydruków
- Podział na kategorie, zgodne z aktywnymi rodzajami druków oferowanymi w sklepie.

