Elektronický obchod
Jedná se o produkt s širokým rozsahem nasazení od nejmenších živnostníků až po středně velké
firmy. Cílem je dosáhnout provozu s nízkými náklady a vysokou účinností prodeje.

Hlavní přednosti našeho řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snadná správa systému přes webové rozhraní
až 20 000 produktů na běžném webhostingu, na vlastním serveru až do 100 000
nasazení do týdne – přepracování grafického designu do šablony pro e-shop
dávkový import produktů – import produktů z ceníků Vašich dodavatelů, počet
dodavatelů není omezen, systém umí automaticky porovnávat ceny stejných produktů od
více dodavatelů
neomezený počet dealerských kategorií
podpora měn (výchozí Kč, €) - lze libovolně doplnit dle Vašich požadavků
podpora jazykových mutací systému pro libovolné jazyky v klientské části (správa
systému v češtině a angličtině)
podpora plateb přes splátkový systém GE Multiservis (OK Karta), HomeCredit a
Cetelem, platba přes Ebanku, ostatní systémy integrujeme na přání zákazníka
podpora neomezeného počtu grafických vzhledů e-shopu (jarní, letní, atp...)
můžeme za Vás e-shop vyplňovat a udržovat aktuální, pro každého klienta máme
program technické podpory
možnost zadat detailní parametry a vlastnosti produktů
modul Sklad a Pokladna zajistí snadný prodej v kamenném obchodě napojeném na
eshop
systém provádí automatickou SEO optimalizaci (pro vyhledávače)
podporuje adresy ve tvaru http://www.vas-obchod.cz/katalog/luxusni-zbozi/

Další přednosti:
•
•
•
•

Konfigurátor sestav (především pro IT)
Průvodce výběrem produktů (velmi silný prostředek pro podporu prodeje)
Podpora komunikace se zákazníky (ankety, diskusní fórum, rozesílání novinek mailem)
Přehledná správa možností dopravy a plateb, včetně závislosti ceny dopravného na ceně
nebo hmotnosti objednávky

Kolik Vás to bude stát?
•
•

nabízíme prodej časově neomezené licence již od 19900,- Kč – pro tuto licenci je
možné si již od 3000,- Kč ročně dokoupit pravidelné aktualizace a získat až 25 hodin
práce technika jako BONUS.
paušální pronájem licence již od 990,- Kč U této licence získáváte až 48 hodin práce
technika ZDARMA – vracíme Vám tímto téměř 15000,- Kč ročně z Vašich plateb.
Pronájem je určen především zákazníkům, kteří mají zájem svůj e-shop dynamicky
rozvíjet. U této licence je účtován instalační poplatek.

Dále nabízíme:
• registraci zboží do katalogů zboží jyxo, seznam, centrum, atlas, froogle, naakup
• registraci e-shopu až do 120 českých katalogů
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

