
مـنـــصة تــجـــــــــارة إلكــــــترونيـة
 Ecommerce platform  



أداة بكامل القوة
 
 

A powerful tool

Features of eCommerce designed to fuel growth.
    مــــيزات                          مصــممة لدعم نمو األعمــــال

 
تعتبر واحدة من أفضل منصات التجارة االلكترونية

متعددة البلدان و متعددة اللغات

منصة تدعم مجال أعمال لـ عمالء و أعمال لـ أعمال

قابلية إدارة مخزون المنتج ، وإدارة المجموعات

تحكم باألسعار ، العروض الترويجية ، والخصومات

متوافقة مع اقتراح البدائل أو منتجات مماثلة

طرق مختلفة و متعددة لعرض وترتيب المنتجات

أدوات تحسين محركات البحث ، لزيادة زيارات المنصة

سهولة عملية التسوق مع خيار نقدي مشمول بخصم

متوافقة وتدعم نظام والء العمالء والنقاط ، كودات ترويجية و كوبانات الخصم

خيار حفظ تفضيل المنتجات و األصناف التي تم استعراضها مؤخرا

تتعامل مع عدة عناوين لنفس المستخدم الستخدامها خالل عملية الشحن

سهولة تتبع المستخدمين لطلبات الشحن الخاصة بهم

Multi country.

Multi language.

Platform can be used as B2B or B2C.

Manage product stock availability and categories.

Control prices, promotion, offers.

Suggest alternatives or similar products.

Different filtration and sorting ways.

SEO tools to increase traffic to your products.

Cart process is very easy with cash discount option.

Support loyalty points, promotion codes and coupons.

Favorite and last viewed products can be saved.

Multi user address can be saved to be used in shipping.

Customers can easily track their orders.
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 متناغمة ومتوافقة مع نمو واحتياجــــــات عملك عبر اإلنترنت
that harmonizes your online business growth needs

The landscape of eCommerce stores changes rapidly 
so you must have a powerful platform to COMPETE.

 مجال المتاجر االلكترونية، يتغير بسرعة، من
.األفضل أن يكون لديك منصة قوية للمنافسة
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eCommerce



 تحتاج منصة التجارة اإللكترونية إلى ميزة بحث تتيح للعمالء العثور على منتج 
 معين ، وميزة سلة التسوق التي تتيح لهم إدارة طلباتهم ، وميزة الدفع حيث
 يمكن للشركة أن تختار استخدام حل التجارة اإللكترونية الذي يستضيفه مزود

 ويتم تسليمه عبر التخزين السحابي ، أو يمكنهم Shopify التجارة اإللكترونية مثل
استضافة منصة تجارة إلكترونية مخصصة في أماكن عملهم

 تكمن الصعوبة التي يواجهها تجار التجزئة في وجود مصدر ثابت واحد للبيانات
 المتاحة للعمالء ، بغض النظر عن كيفية االتصال ببائع التجزئة. (كان المتجر من

 خالل المتجر الرقمي) عبر قنوات تطبيقات الهواتف الذكية (تطبيق الهاتف
 المحمول) أو قنوات تطبيق اإلنترنت (تطبيق الويب) أو حتى من خالل المتجر

 الحقيقي على األرض (المتجر الفعلي) أن بيانات المنتج والحساب هي نفسها في
كل قناة

An e-commerce platform needs a search feature that 
lets customers find a specific product, a cart feature that 
lets them manage their order, and a payment feature. 
A company can choose to use an e-commerce solution 
hosted by an e-commerce provider like Shopify and 
delivered through the cloud, or they can host a custom 
e-commerce platform on their premises.

The difficulty for retailers lies in the presence of one 
constant source of data available to customers, 
regardless of how the retailer is contacted. (The store 
was through the digital store) via smart phone 
application channels (mobile application) or Internet 
application channels (web application) or even through 
the real store on the ground (physical store) that the 
product and account data are the same in each channel.

The adaption of the Omni channel concept by the 
Triosuite company in building the integrated retail 
system on the revolutionary Triosuite platform enabled 
it to provide a coherent experience to attract customers 
to achieve greater sales, also enables the retailer to find 
one integrated system to serve their business. What is 
distinguished about TrioPlaza is that it is an intelligent 
e-Commerce system based on ERP backend.

                 
تتجاوز كل التوقعات         
 
 

eCommerce platform
Goes beyond expectation. eCommerce

منــصة التـجــــارة اإللـكـــــترونية

 Triosuite إن احتضان شركة
 لمفهوم قناة أومني في بناء نظام

 التجزئة المتكامل على منصة
Triosuite الثورية مكنها من توفير 

 تجربة متماسكة لجذب العمالء
 لتحقيق مبيعات أكبر ، كما تمكن

 بائع التجزئة من إيجاد نظام متكامل
 واحد لخدمة أعمالهم. . ما يميز

e-Commerce هو أنه نظام تجارة 
 إلكترونية ذكي يعتمد على واجهة

 نظام تخطيط موارد المؤسسة
الخلفية



القائمة الرئسية
 
 

Main list

البحث
 
 

Search
المنتجات المقترحة
 
 

Suggested Products
التنبيهات

 
 

Notification



تفاصيل المنتج
 
 

Product details
سلة التسوق

 
 

You Cart
عنوان التوصل
 
 

Delivery ِAddress
الموقع

 
 

Location

الشراء
 
 

Buying



طرق الدفع
 
 

Payment Method



www.Triosuite.comMeet our team
قـــــابل فـــــريقـنا Sales@triosuite.com

A platform resontes the ambition of working online

منـــــــــصة تجـسد طـمــــوح العـمل عبر االنترنت 


