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Important!  
 
1. Orice informație urmează a fi salvată doar după ce sunt completate toate 

secțiunile necesare. 
2. Sesiunea de logare/autentificare expiră în 2-3 ore, ceea ce rezultă în faptul 

că dacă lăsați pagina deschisă pe o perioadă mai lungă de timp după care 
veți încerca să o salvați informația completată, aceasta nu se va salva - va 
fi necesară iarăși logarea/autentificarea și completarea informației. 

3. Poza de copertă pe pagina brandului - recomandăm să fie o poză 
reprezentativă cu produsele dvs. Atenție! Imaginea ar trebui să fie pătrată, 
deoarece site-ul automatizează toate pozele încărcate - riscați ca acestea 
să fie tăiate necorespunzător. 

4. Poza ce va fi utilizată ca poză de profil pe pagina brandului - recomandăm 
să fie o poză cu fața persoanei cu care este asociat brandul dvs. Atenție! 
Imaginea ar trebui să fie pătrată, deoarece site-ul automatizează toate 
pozele încărcate - riscați ca acestea să fie tăiate necorespunzător. 

5. Toate produsele și serviciile listate pe iarmareco.md trebuie să conțină cel 
puțin o imagine (recomandăm 3 imagini). Caracteristicile imaginilor: 
 Pentru producători - imaginea înfățișează doar produsul fotografiat 

frontal, centrat, în întregime, fără niciun accesoriu, fără ambalaj, pe 
fundal ALB (excepție - produsele din categoria lenjerii de pat); 

 Sunt validate doar imaginile cu dimensiuni cuprinse între minim 
540x540 pixeli și maxim 1080x1080 pixeli; 

 Pentru o rată de conversie mai bună (vânzări), una din imaginile 
secundare ar trebui să arate produsul/serviciul în context; 

 Pentru fișierele de tip imagine, formatele acceptate de platforma 
iarmareco.md sunt: JPG (.jpg), PNG (.png), iar dimensiunea maximă 
acceptată a unui astfel de fișier este de 5 MB. 

 
 
 

Pentru orice informații suplimentare: Daniela GURSCHI: 069759859 sau 
daniela.gurschi@ecovisio.org 
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I. Setări  

Aici e prezentă informația despre afacere, brand și se setează informația ce va fi afișată 
pe pagina afacerii de pe iarmareco.md. La fel, aici veți activa metode de livrare și plată 
care vor apărea în coșul de produse atunci când utilizatorul va efectua o comandă. 
 

1. General 

Imagine 1 

 
 
La secțiunea General, sunt datele generale ale vânzătorului. Rândurile specificate cu ”***” 
la final, sunt obligatorii pentru a fi completate. Dacă nu vor fi completate, nu veți putea 
salva informațiile scrise. 
 
Specificații Imagine 1 
 

1. Denumirea companiei 
2. Brand-ul (brand-ul poate să difere de denumirea companiei) *** 
3. Numele unic al utilizatorului - de utilizat cratima în loc de spațiu la introducerea 

numelui. E necesar de completat, deoarece acest nume va apărea în linkul 
companiei Dvs. pe site. Exemplu: www.iarmareco.md/vendors/numele-
companiei-setat-de-catre-dvs *** 

4. Adresa de email a companiei *** 
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5. Numărul de telefon al companiei *** 
6. Logo-ul companiei *** 
7. Tipul formei de activitate - persoană fizică sau juridică 
8. Adresa companiei *** 
9. Codul fiscal al companiei 
10. Codul TVA al companiei 
11. Codul IBAN al companiei 
12. Banca companiei 
13. Codul băncii companiei 
14. Tipul companiei - vânzător de produse sau prestator de servicii *** 
15. Activăm, dacă afacerea este o afacere socială* 

Afacere socială* – o afacere creată pentru a rezolva o problemă social. Aceasta rezolvă o problemă 
socială prin crearea, de exemplu, a unor locuri de muncă, prin generarea unor venituri pentru 
anumite categorii defavorizate, prin valorificarea unor resurse locale sau oferirea unor servicii de 
bază care lipsesc într-o comunitate. 

16. Activăm, dacă afacerea aparține la ”ONG și inițiative” 
17. Activăm dacă compania are livrare ecologică – cu bicicleta. 

 

2. Descriere 

Aici e prezentă descrierea care va fi afișată la profilul companiei pe pagina WEB. 
 
Imagine 2 
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În această secțiune este necesară adăugarea descrierii companiei. 
 
Specificații Imagine 2 
 

1. Poza de copertă a profilului companiei ce va apărea pe fundal pe pagina 
vânzătorului; *** 

2. Editorul în care e necesară adăugarea descrierii companiei; 
3. Descrierea este necesar de a fi adăugată în toate 3 limbi ale site-ului. Făcând click 

pe fiece limbă, intrați într-un submeniu unde adăugați informația în limba selectată. 
 

3. Locații 

Imagine 3 
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La secțiunea Locații, vânzătorul poate adăuga mai multe locații ale companiei, care vor 
apărea în profilul public al acesteia. Locațiile se adaugă prin click pe hartă și la fel poate 
fi modificată prin mutarea punctului pe hartă la locația potrivită. 
 
Pot fi adăugate mai multe locații efectuând mai multe click-uri pe hartă, după care 
modificând poziția punctelor. 
 
 

4. Livrare și plăți 

Imagine 4 

 
La secțiunea Livrare și plăți e necesară activarea metodelor de plată și livrare pe care le 
are vânzătorul, din cele adăugate de către administrator IarmarEco. Metodele de plată și 
livrare activate aici vor apărea atunci când utilizatorii vor face comenzi pe site la 
vânzătorul respectiv.  
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La secțiunea Livrare și plăți e necesară activarea metodelor de plată și livrare pe care le 
are vânzătorul, din cele adăugate de către administrator IarmarEco. Metodele de plată și 
livrare activate aici vor apărea atunci când utilizatorii vor face comenzi pe site la 
vânzătorul respectiv.  
E foarte important inițial de a activa minim o metodă de plată și una de livrare, în caz 
contrar în coș nu vor apărea multe informații spre completare pentru cumpărător. 
Metodele de livrare activate, vor avea setările descrise la secțiunea "Metode de livrare", 
afișată mai jos. 
 

5. Personal 

Imagine 5 

 
La secțiunea Personal sunt afișate toate datele personale ale utilizatorului care a 
înregistrat contul de vânzător. 
Aceste date vor fi vizibile doar pentru administratori, cu excepția pozei de utilizator, care 
va apărea ca poza de profil atunci când nu este setat logo-ul. 
Rândurile specificate cu ”***” la final, sunt obligatorii pentru a fi completate. Dacă nu vor 
fi completate, nu veți putea salva informațiile scrise. 
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Specificații Imagine 5 
 

1. Poza utilizatorului (apare ca poză de profil atunci când nu există logo-ul companiei 
setat); 

2. Nume; *** 
3. Prenume; *** 
4. Email personal (cu acest email se loghează în panoul vânzătorului și el nu poate fi 

modificat); *** 
5. Telefon personal (toate datele personale nu sunt afișate nicăieri pe site, doar către 

administratorul site-ului, în afară de poza de profil în caz că nu există logo); *** 
6. Parola cu care până acum s-a logat utilizatorul; 
7. Parola nouă, în caz că utilizatorul vrea să modifice parola veche; 
8. Parola nouă cu introdusă încă o dată, exact ca în punctul 7. 
9. Cum ai aflat de IarmarEco – ce a fost completat la crearea contului de vânzător pe 

platforma IarmarEco. 
Toate datele de mai sus sunt adăugate și la înregistrarea contului și salvate aici. 
 

6. Link-uri rețele sociale  

Link-urile la rețelele sociale trebuie completate ca acestea să apară în pagina profilului 
vânzătorului. 
Facebook și Instagram apar ca link-uri directe pe pagina vânzătorului, pe când link-urile la 
chat vor da posibilitatea cumpărătorului să scrie vânzătorului direct în chat, fie că este 
vorba despre WhatsApp, Viber, Telegram sau Messenger. 
 
Dacă vânzătorul nu adaugă link-urile, rețelele la care nu sunt adăugate link-urile nu vor 
apărea pe profilul vânzătorului. 
 
Imagine 6 
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Link-urile la rețelele sociale pot fi completate și modificate din această secțiune. 
 
Specificații Imagine 6 
 

1. Link-ul complet al paginii de Facebook 
2. Link-ul complet al paginii de Instagram 
3. Numărul de telefon de pe care este înregistrat WhatsApp-ul, cu 373, fără + 
4. ID-ul utilizatorului din Telegram. Pentru mai multe detalii vedeți instrucțiunea mai 

jos de câmpul dat 
5. Numărul de telefon de pe care este înregistrat Viber-ul, cu 373, fără + 
6. ID-ul utilizatorului/paginii de Facebook. Pentru mai multe detalii vedeți 

instrucțiunea mai jos de câmpul dat. 
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Foarte important! 
E necesar de a intra de pe telefon mobil la această secțiune. De pe telefonul mobil va 
mai apărea un buton de abonare la Chatbot-ul Viber. Dacă vă abonați la el, Chatbot-ul 
va transmite automat comenzile efectuate de către cumpărător direct pe Viber, pentru 
comoditatea Dvs. ulterioară de a prelucra comenzile. 
 

7. Securitate 

Imagine 7 

 
 
Această secțiune e necesară atunci când vânzătorul dorește ștergerea profilului de pe 
platformă. 
 
În acest caz, vânzătorul este obligat de a scrie motivul ștergerii profilului și a apăsa butonul 
de ștergere, după care cererea de ștergere va ajunge spre analizare la Administrator 
IarmarEco. 
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II. Produse 

Lista de produse afișează toate produsele adăugate de către vânzător cu opțiunile de 
adăugare/modificare/ștergere a produselor explicate detaliat mai jos. 
În pagina listei de produse sunt câteva momente importante la care trebuie de atras 
atenția. 
 
Imagine 8 
 

 
 
Specificații Imagine 8 
 
1. Butonul de adăugare produs “Nouă înregistrare”- la click pe butonul dat se deschide 

pagina de adăugare produs nou.  
2. Butonul de încărcare a produselor “Importați elemente” prin fișier Excel (modelul de 

fișier Excel se descarcă la click pe butonul 3). La click, se va deschide fereastra de 
încărcare a fișierului Excel completat cu datele vânzătorului. 

3. Butonul de descărcare a fișierului model Excel “Descărcați modelul”. La click pe 
butonul dat se va descărca modelul de fișier care trebuie completat și încărcat prin 
click pe butonul 2. În acest fișier sunt explicate toate detaliile de completare a datelor 
produselor. După completarea fișierului cu datele produselor, instrucțiunile care sunt 
în fișier referitor la adăugarea produselor urmează obligator a fi șterse, înainte de 
încărcare.  

 

1. Lista de produse 

Imagine 9 
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Specificații Imagine 9 
 

1. Buton de ștergere a produselor selectate (selectarea se face la click pe pătrățelul 
din stânga produsului) 

2. Buton de dezactivare a produselor selectate - la dezactivare nu vor apărea pe site 
3. Buton de activare a produselor selectate - la activare, produsele vor apărea pe site 
4. Sortarea produselor după categoria de produs - se alege categoria de produs, 

după care, la click pe butonul Actualizați vor fi afișate produsele din categoria 
selectată 

5. Editarea datelor produsului - trimite utilizatorul la pagina de editare a produsului 
6. Dezactivarea/activarea produsului 
7. Ștergerea produsului (definitiv de pe platforma iarmareco.md) 
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2. Filtrarea produselor  

Pentru vizualizarea produselor într-o anumită ordine pe panoul de administrare de către 
vânzător. 
Imagine 10 

 
Specificații Imagine 10 
 
 
1. Filtrarea după denumire 
2. Filtrarea după statutul produsului 
3. Filtrarea după preț (de la până la) 
4. Filtrarea după stoc 
5. Filtrarea după intervalul de timp de 
adăugare a produselor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Adăugare/modificare produs  

La adăugarea/modificarea produselor, sunt mai multe casete care trebuie completate cu 
datele produsului. 

1. General 
2. Date 
3. Link-uri 
4. Atribute 
5. Opțiuni 
6. Media (poze adiționale pentru produs) 

 
În imaginile de mai jos sunt prezentate toate câmpurile necesare a fi completat și anumite 
indicații de completare. În cazul în care câmpurile specificate cu *** nu vor fi 
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completate, nu veți putea salva informația produsului. Aceste câmpuri sunt necesare 
pentru afișarea corectă a produselor pe site. 

3.1 General 

Imagine 11 
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Specificații Imagine 11 
 

1. Denumirea produsului; *** 
2. Descrierea produsului; 
3. Limbile de completare. Neapărat, după ce ați completat datele în romană, trebuie 

de completat și pentru rusă și engleză. Neapărat trebuie de completat pentru toate 
limbile. La click pe imaginea limbii, intrați în secțiunea limbii respective și 
completați datele pentru limba dată. *** 

4. Link SEO - link-ul seo e link-ul la produsul pe care îl adăugați, așa cum va apărea 
pe site. De exemplu:  *** 
https://iarmareco.md/categories/produse-alimentare/link-ul-dvs-seo. Neapărat 
trebuie să fiți atenți la formatare: 

◈ Link-ul nu trebuie să conțină spații - spațiile trebuie înlocuite cu 
cratimă; 

◈ Link-urile nu trebuie să conțina caractere speciale și diacritice (ș, 
ț, ă, î, â, &, ^, *, (, ), $, %, ?, @, #, !); 

◈ Link-urile nu trebuie să fie scrise cu caractere în limba rusă. 
Acestea pot fi scrise doar cu caractere ale limbii engleze. De 
exemplu: https://iarmareco.md/products/sushionye-
pomidory-vegomix 

5. Meta titlu *** - meta titlul cel mai bine de completat exact ca și denumirea 
produsului. Meta titlul e cel pe care îl vede și îl afișează Google; 

6. Meta descriere - meta descrierea, la fel, este văzută și afișată în Google. Meta 
descrierea este descrierea scurtă a produselor. E necesar de pus meta descrierea 
în limita maximă de 250-300 caractere; 

7. Meta cuvinte cheie - la fel e necesar pentru Google, pentru preluarea informației și 
afișarea ulterioară a produsului dvs. după cuvintele cheie setate la căutare pe 
Google. 

 

3.2 Date 

Imagine 12 
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Specificații Imagine 12 
 

1. Prețul standard al produsului *** 
2. Prețul promoțional, în caz că acesta există (reducere) 
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3. Cantitatea de produse în stoc. Se setează inițial sau manual dacă există. La 
comanda produselor de către cumpărători prin coș, stocul automat se scade 

4. Ordinea de afișare a produsului pe site atunci când utilizatorii vor deschide pagina 
vânzătorului 

5. Volumul minim de vânzare a produsului per cumpărătură produs 
6. Unitatea de măsură a cantității produsului *** 
7. Imaginea principală a produsului, care apare prima în pagina de produs, dar și în 

pagina de categorie *** 
8. Tipul produsului (produs sau serviciu) *** 
9. Statutul produsului (activat/dezactivat) - dacă apare sau nu produsul pe site *** 
10. Dacă produsul e la precomandă sau nu *** 
 

3.3 Link-uri 

Imagine 13 
 
 
 

 
 

 
Specificații Imagine 13 
 

1. Categoriile de produse la care aparține produsul. La tapare, automat apar 
rezultatele căutării din care pot fi alese categoriile necesare. Important! Trebuie 
de adăugat toate categoriile la care aparține produsul. De exemplu: Produse 
alimentare, Legume proaspete. Toate categoriile platformei IarmarEco sunt mai 
jos); *** 
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2. Filtrele la care aparține produsul. La fel, la tapare apar automat rezultatele căutării 
din care pot fi alese filtrele din cele existente (Ex. culoare, mărime etc.). Dacă nu 
există filtrul necesar, contactați administratorul (proiectul IarmarEco) să le adauge; 

3. Produse similare. Aici pot fi adăugate produsele similare produsului dat (din lista 
de produse ale vânzătorului), care vor apărea în pagina de pe site a produsului, în 
secțiunea de jos; 

4. De activat dacă produsul are sau dezactivat dacă produsul nu are certificat 
ecologic eliberat de organele specializate. Important! IarmarEco va face verificări 
la vânzătorii care au menționat prezența certificatului ecologic de la organele de 
certificare; 

5. De activat dacă produsul este sau nu vegan. Vegan este produsul ce nu are în 
componența sa carne și niciun alt aliment de origine animală: lapte, ouă, miere. 

 
Categoriile produse/servicii iarmareco.md: 
 

Categorie Subcategorie 
PRODUSE ALIMENTARE  
 Legume proaspete 
 Legume procesate 
 Fructe și pomușoare proaspete 
 Fructe și pomușoare procesate 
 Salate și verdețuri 
 Produse cerealiere și de panificație 
 Paste, făină și crupe 
 Produse apicole 
 Mirodenii, condimente, sosuri 
 Oțet și ulei 
 Semințe și nuci 
 Dulciuri și produse de cofetărie 
 Snack-uri și gustări 
 Ceai și alte băuturi nealcoolice 
 Produse lactate și ouă 
PRODUSE ECO  
PRODUSE VEGANE  
PRODUSE DE DETOXIFIERE  
PRODUSE NEALIMENTARE  
 Cosmetică și îngrijire 
 Produse de igienă personală 
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 Produse de uz casnic 
 Ambalaje și produse de stocare eco 
 Obiecte de decor 
 Bijuterii 
 Îmbrăcăminte 
 Încălțăminte 
 Torbe și genți 
PRODUSE PENTRU COPII  
 Îngrijire  
 Alimentație copil 
 Jucării și cărți 
 Îmbrăcăminte și încălțăminte 
SERVICII  
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR  
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ  

 

3.4 Atribute 

Imagine 14 

Specificații Imagine 14 
 

1. Butonul de adăugare a unui atribut nou; 
2. Căutarea unui atribut din cele existente pe site (anumite caracteristici ale 

produsului). Dacă nu există, transmiteți administratorului IarmarEco să le adauge. 
La fel, la căutare, apar automat rezultatele căutării din care poate fi ales cel necesar; 

3. Valoarea atributului în toate limbile site-ului. De exemplu, dacă atributul este 
"Memorie", atunci valoarea atributului poate fi "8 GB"; 

4. Buton de ștergere a atributului. 
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3.5 Opțiuni 

Imagine 15 

 
 
Opțiunile de produse, sunt de facto aceleași produse, dar care pot fi vândute la 
caracteristici diferite. Ca exemplu, un maiou poate fi vândut în mărimile XS, S, M, L, XL, 
XXL. În cazul dat nu e necesar de a se crea 6 produse diferite, dar se adaugă opțiuni de 
produse.  
 
Specificații Imagine 15 
 

1. Căutarea grupului de opțiuni din cele existente pe site. Dacă nu există, spuneți  
administratorului IarmarEco să adauge; 

2. Butonul de adăugare grup de opțiuni ales. 
 
Imagine 16 

 
Specificații Imagine 16 
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1. Setare a grupului de opțiuni dacă este obligator sau nu. În cazul în care este 
obligator, utilizatorul va fi obligat mai întâi să aleagă o opțiune înainte de adăugarea 
produsului în coș; 

2. Ștergerea grupului de opțiuni; 
3. Adăugare opțiune nouă. La click va apărea fereastra de mai jos. 
Imagine 17 

 
Specificații Imagine 17 
 

1. Adăugare imaginei reprezentative la opțiunea de produs; 
2. Adăugarea opțiunii de produs din cele existente. Dacă nu există opțiunea necesară, 

scrieți administratorului IarmarEco să adauge; 
3. Cantitatea de produse cu opțiunea dată în stoc; 
4. Prețul opțiunii de produs. 

 

3.6 Media (poze adiționale pentru produs) 

Imagine 18 

 
Specificații Imagine 18 
 

1. Adăugare poză nouă a produsului; 
2. Adăugarea/modificarea pozei; 
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3. Ordinea de afișare a pozei pe pagina de produs; 
4. Ștergerea pozei. 

 
Important! Informația produsului urmează a fi salvată doar după ce sunt completate toate 
secțiunile produsului. 
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III. Blog. Lista de articole 

Platforma dă posibilitatea vânzătorilor să adauge articole în blog, cu pre-aprobarea 
acestora de către administratorii IarmarEco. Aici vor fi afișate doar articolele scrise de dvs. 
Imagine 19 
 

 
Specificații Imagine 19 
 

1. Adăugarea unui articol nou; 
2. Activarea articolelor selectate (publicarea lor pe site); 
3. Dezactivarea articolelor selectate (ascunderea lor pe site); 
4. Ștergerea articolelor selectate (definitivă ștergerea); 
5. Căutarea articolului după nume; 
6. Filtrarea articolelor după statutul acestora; 
7. Filtrarea articolelor după data adăugării; 
8. Filtrarea articolelor după data modificării. 

 
După ce alegeți criteriile de filtrare, e necesară apăsarea butonului de filtrare.  
 

Adăugare/modificare articol 

Imagine 20 

 
2013-2021 IARMARECO. Toate drepturile rezervate. Creat de compania MINICODE. 

https://iarmareco.md/
https://minicode.md/


Ghid pentru vânzătorii platformei 
iarmareco.md 

Utilizarea panoului de administrare 
 

 

 
Specificații Imagine 20 
 

1. Adăugarea imaginii principale a articolului; *** 
2. Statutul articolului: Activat (publicat pe iarmareco.md)/Dezactivat (ascuns pe 

iarmareco.md); *** 
3. Titlul articolului; *** 
4. Meta titlu. Îl puteți completa exact ca și titlul articolului. Meta titlul e cel pe care îl 

vede și îl afișează Google; *** 
5. SEO URL. Link-ul SEO e link-ul la articolul pe care îl adăugați, așa cum va apărea pe 

site; *** 
8. Meta descriere este văzută și afișată în Google. Meta descrierea este descrierea 

scurtă a articolului. E necesar de pus meta descrierea în limita maximă de 250-300 
caractere; 

6. Meta cuvinte cheie e necesar pentru Google, așa cum a fost specificat și mai sus. 
 
Imagine 21 
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Specificații Imagine 21 
 

1. Conținutul articolului se adaugă aici; 
2. După adăugarea conținutului, e necesară formatarea textului prin click pe butonul 

dat; 
3. Conținutul articolului trebuie de adăugat în toate limbile, făcând click pe limba 

necesară; 
4. Butoanele ce ajută la formatare, adăugare link-uri, media în articol. 
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IV. PayNet 

Pentru vânzătorii care vor să dea posibilitatea utilizatorilor să achite online, este opțiunea 
PayNet. 
Dacă vânzătorul are contract cu compania PayNet, e necesar să introducă datele primite 
de la compania PayNet și să activeze opțiunea, pentru a apărea metoda de  plată la 
achitarea produselor în coș. Dacă e activată opțiunea dată de plată, la alegerea opțiunii 
date pentru achitare, utilizatorul va putea achita produsele direct online, prin platforma 
PayNet 
 
Imagine 22 
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V. Metode de livrare 

În lista metodelor de livrare apar toate metodele de livrare setate de către administrator. 
Vânzătorul trebuie să intre și să le activele doar pe cele cu care nemijlocit lucrează (Ex.: 
livrarea prin curier, ridicare personală etc.) 
Imagine 23 
 

 
Specificații Imagine 23 
 

1. Denumire și selectarea metodei de livrare 
2. Editarea datelor metodei de livrare prin click pe elementul dat - toată informația 

referitoare la editare este specificată mai jos. 
 

Editare metodă de livrare 

Imagine 24 

 
Metodele de livrare pot fi editate conform necesităților vânzătorului. Aici vânzătorul are 
posibilitatea de a seta prețul de livrare în dependență de regiune. 
 
Specificații Imagine 24 
 

1. Selectarea regiunii; 
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2. Adăugarea prețului standard de livrare; 
3. Adăugarea sumei de la care livrarea este gratuită; 
4. Ștergerea regiunii cu opțiunile de livrare setate; 
5. Adăugare regiune nouă de livrare; 
6. Buton de salvare a opțiunilor de livrare 
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VI. Lista clienți 

În pagina dată va fi afișată lista de clienți pentru fiecare vânzător în parte, care au procurat 
produse de la dvs. Aici vor fi afișate datele clienților și posibilitatea de căutare a clienților. 
La fel, aici există posibilitatea de descărcare în Excel a datelor clienților pentru a putea fi 
prelucrate ulterior.  
 
Imagine 25 
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VII. Comenzi 

În lista de comenzi puteți vizualiza toate comenzile efectuate de către cumpărători. 
Imagine 26 
 

 
 
Specificații Imagine 26 
 

1. Editare comandă; 
2. Ștergere comandă; 
3. Căutare după numărul comenzii; 
4. Căutare după numele clientului; 
5. Filtrare după statutul comenzii; 
6. Filtrare după data efectuării comenzii; 
7. După ce ați ales criteriile de sortare, va fi necesar de a face click pe butonul de 

sortare pentru a vizualiza rezultatele.  
 

Vizualizare comandă 

Imagine 27 
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Specificații Imagine 26. La secțiunea "Articole în coș", avem următoarele elemente: 
 

1. Produsele procurate de către cumpărător; 
2. Informația generală a comenzii; 
3. Statutul comenzii; 
4. Butonul de salvare a statutului comenzii după alegerea acestuia; 
5. Buton de generare factură. 

La secțiunea "Informații despre client", avem toata informația clientului care a creat 
comanda. 
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