INTERNETOVÝ OBCHOD

Hledáte kvalitní eshop
s moderní administrací?

Žádné měsíční nebo jiné
pravidelné poplatky

Řešení, které vás nebude omezovat
Webové rozhranní správy internetového obchodu.
Velké množství způsobů platby za zboží a přepravních pravidel.
Neomezený počet produktů a kategorií do, kterých je řazeno.
Možnost použití pro prodej koncovým zákazníkům nebo jako
velkoochod vašim obchodním partnerům či velkoodběratelům.
Možnost propojení s dalšími firemními aplikacemi.
Snadná rozšířitelnost a technická úprava celého systému.
Jedinečný grafický vzhled každého eshopu.

Kontakty:
AVIOSA CZ, s.r.o.
Londýnská 730/59
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 766 131
Tel.: +420 775 711 005
info@aviosa.cz

www.aviosa.cz

Poskytujeme kompletní
zákaznický servis
Všichni zákazníci mají zdarma k dispozici
Oddělení podpory zákazníků, které je připraveno
Vám vždy pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a
365 dnů v roce prostřednictvím online podpory,
emailu nebo telefonu a to i po dokončení tvorby
internetového obchodu.

BUĎTE NAPŘED
1. Řešení eshopů s nástroji, které uspoří Váš čas při
správě Vašich objednávek.
2. Elektronické obchody s důležitými funkcemi,
které podpoří Váš prodej na internetu
3. Vytvoříme Vám kvalitní webdesign, protože ten
je základem každého e-shopu.
4. Neustále funkce internetových obchodů
rozšiřujeme a nebo jsme schopni vytvořit speciální.

INTERNETOVÝ OBCHOD

Uspořte čas a zároveň
předběhněte konkurenci
Žádné měsíční nebo jiné
pravidelné poplatky

Řešení internetového obchodu je plně propojeno se všemi
vyhledávači zboží typu Heureka.cz nebo Zboží.cz a dalšími.
Zákazník může mít na výběr z několika metod platby za zboží
nebo služby jako je třeba dobírka, platba předem, platba
fakturou a dále možnosti platit platební kartou, elektronickou
peněženkou nebo platebním systémem (PayPal, PaySec,
MoneyBookers, GoPay, PayU a další).
Obsahuje také statistiky návštěvnosti, nákupní tendence a
profily chování zákazníků.

Jednotlivé kroky
realizace eshopu
ZJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH FUNKCÍ
NÁVRH VHODNÉHO ŘEŠENÍ
VYPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU
REALIZACE A INTEGRACE FUNKCÍ
ZPROVOZNĚNÍ PLATEBNÍCH METOD
ZÁVĚREČNÉ TESTOVÁNÍ A NASTAVENÍ
PŘEDÁNÍ DÍLA DO PROVOZU

ATRAKTIVNÍ ESHOP S VELKÝM POTENCIÁLEM
Elektronický obchod nabízí rozsáhlé možnosti vyhledání zboží (služeb)
s možností si je objednat, příjmu takových objednávek od zákazníků,
zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o výrobcích či řešení
reklamací. E-shop umožňuje neomezený počet zboží v katalogu, které je
třízeno do neomezeného počtu kategorií.
Jednotlivé produkty mají detailní stránku s podrobnějším popisem a výčtem
specifik a variant. E-shop je vždy realizován tak, aby byl uživatelsky přívětivý k
obsluze, tak i zákazníkům nakupují zboží nebo služby. Jednoduchá evidence
nabízeného zboží, úprava cen a skladových zásob a automatizovaná agenda
s tím spojená je samozřejmostí.

INTERNETOVÝ OBCHOD

Pomůžeme Vám rozjet
Vaše internetové podnikání

MOŽNOSTI POUŽITÍ

HLAVNÍ VLASTNOSTI

1. Použití technologie Ajax: návštěvníkům internetového obchodu
umožňuje rychle přidat produkty do nákupního košíku, aniž by daný produkt
opustil. Váš zákazník tak může dále jednoduše pokračovat ve výběru dalších
produktů k objednání.

• Rychlé web – administrační rozhraní.
• Správa neomezeného počtu produktů a kategorií.
• Může být použito jako obchod nebo jen jako online katalog (lze vypnout
zobrazování ceny).
• Rychlé vyhledávání produktů. Lze vyhledávat podle kategorie a výrobce
nebo filtrovat podle funkce, ceny nebo výrobky se slevou.
• Katalog podle hodnocení a referencí (lze nastavit automatické nebo
moderované zveřejňování).
• Dostupnost zboží: zobrazuje, jak rychle může zákazník očekávat
doručení zboží.
• Produkt je opět na skladě: Oznámení pro zákazníky, kteří vyprodaný
produkt objednali.
• Možnost použití zabezpečeného přístupu https kódování 128 bit.
• Flexibilní daňové modely včetně módu EU.
• Zákazníci mohou spravovat své uživatelské účty.
• Správa dodací adresy (zákazníci mohou měnit adresu dodání).
• Historie objednávek (zákazníci mohou prohlížet všechny své předchozí
objednávky a jejich stavy).
• Elektronické potvrzení objednávky.
• Použití více měn (lze použít jakoukoliv měnu).
• Vícejazyčné rozhraní.

2. Zákaznické skupiny: mohou být použity u různých typů zákazníků pro
oddělené ceny a slevy. To Vám umožní nabízet různé ceny a slevy pro
zákazníka A nebo B pro stejný produkt.
3. Stahování: plná podpora online prodeje elektronických multimédií jako
jsou knihy, fotografie, hudba, video nebo software. Funguje i pro vzdálené
soubory, nemusíte tedy soubory ukládat na stejném serveru. Pomocí realtime zpracování plateb, mohou zákazníci stahovat nakoupené soubory
ihned. Soubory ke stažení jsou chráněny před přímým přístupem.

SPRÁVA ESHOPU
• Možnost několika obrázků a souborů (např. Speciální listy a letáky) u
produktu.
• Parametry výrobků (jako je velikost či barva), mohou být přidány k
produktu.
• Typy výrobků a jejich třídění (hudební alba, DVD přehrávače atd.).
• Několik zákaznických skupin (umožní Vám nastavit několik cenových
skupin a možností platby).
• Pružné cenové zobrazování (podle typu měny a typu daně).
• Přepočet cen mezi různými měnami podle Vámi nastaveného kurzu nebo
banky.
• Statistiky obchodu, správa zákazníků, nové objednávky a jejich stav.
• Slevové kupóny (zákazníci mohou použít slevové kupóny, správa kupónů
a definování zda se jedná slevu v procentech či částku u každého kupónu).
• Několik úrovní řízení produktů a obchodu.
• Historie objednávek, oznámení od zákazníků nebo upravené objednávky.
• Pokročilé informace o prodeji: prodané položky, měsíční a roční výnosy.
• Hromadný import a export položek eshopu souborem excel a xml.
• Správa exportů zboží pro internetové vyhledávače.
• Management stavu objednávek.

Kontakty:
AVIOSA CZ, s.r.o. Tel.: +420 222 766 131
Londýnská 730/59 Fax.: +420 775 711 005
info@aviosa.cz www.aviosa.cz
120 00 Praha 2

DALŠÍ FUNKCE
• Vytváření a úprava textů pomocí WYSIWYG editoru.
• Správa uživatelů (lze měnit průběh vytváření objednávky zákazníky,
lze zvolit registrace zákazníka, odeslání bez registrace či jednokroková
objednávka).
• V případě zapomenutí hesla nebo přihlašovacího jména může zákazník
požádat o zaslání přihlašovacích údajů na registrovanou emailovou adresu
• SEO (řešení eshopu je optimalizováno pro internetové vyhledávače).
• Správa reklamních banerů (správa zobrazovaní Vašich reklamních banerů
nebo reklamy Vašich obchodních partnerů).
• Správa kontaktů a formulářů (můžete vytvářet vícenásobné kontaktní
formuláře na konkrétní pracovníky nebo skupiny).
• Tiskové a PDF výstupy nebo odeslání emailem (zákazník může příslušným
tlačítkem stránku exportovat pro tisk, do PDF a nebo odeslat emailem).
• Newsletter a ankety (zákazníci se mohou přihlásit k odběru novinek,
můžete vytvářet ankety pro zákazníky).
• Odeslání hromadných emailů zákazníkům .
• Správa Menu a optimalizace pro mobilní zařízení.
• Integrace Heuréka oveřeno zákazníky a Google Ecommerce.
• Manažer souborů a integrace sdílení na sociálních sítích.

