MATCOMP s.r.o.
E-shop (internetový obchod)
Budoucností je obchodování po internetu
l

Nakupování prostøednictvím internetu se pro klienty stalo samozøejmostí, je
pro nì pohodlnìjší a dává mu pøednost stále více lidí. Nepøipravujte se
zbyteènì o zisk tím, že nedržíte krok s dobou.

Získejte náskok pøed konkurencí!
l

Prostøednictvím internetového obchodu získá k Vašim produktùm pøístup
takové množství potencionálních kupcù, které byste v kamenném
obchodì nebyli v žádném pøípadì schopni oslovit. Již nebudete vázáni
pouze na region, ve kterém Vaše spoleènost sídlí, oslovíte klienty po celé
republice.

l

Vytvoøíme pro Vás na míru WWW stránky s redakèním systémem
a integrovaným e-shopem.

Funkènost
l

l
l

l

l
l

l

l
l
l

Vytváøení a editace obsahu stránek (èlánky,
vkládání obrázkù, hypertextových odkazù,
tabulek ...)
Úprava menu
Ankety - souèástí redakèního systému je modul
pro tvorbu anket, ve kterých mohou návštìvníci
Vašich stránek vyjádøit svùj názor.
Snadná správa produktù - vytvoøíte jednotlivé
produkty vèetnì detailních popiskù, ceny, fotografií
Hierarchické øazení do kategorií
Široké možnosti vyhledávání dle rùzných
parametrù - zákazníci si mohou Vaše produkty
filtrovat podle libovolných kritérií, seøadit podle
názvu èi ceny, pøípadnì využít vyhledávání.
Správa objednávek - zobrazíte si pøehled všech
objednávek, zjistíte, které již byly vyøízeny a které
na vyøízení teprve èekají.
Registraèní / pøihlašovací formuláø pro zákazníky
Zamìstnanecké úèty s rùznou úrovní oprávnìní
Na pøání lze doprogramovat libovolnou funkènost

Snižte své provozní náklady
l

U internetového obchodu ušetøíte za pronájem
prodejních prostor, za vytápìní, za platy - zpracovat
internetové zakázky zvládne menší poèet zamìstnancù
než v „kamenném“ obchodì.

Rychlá a okamžitá aktualizace
bez námahy a nákladù
l

Zmìny, které provedete, se klientùm zobrazí okamžitì a
Vás to nic nestojí (napø. oproti tištìným letákùm, kdy pøi
každé zmìnì je tøeba zaplatit tisk aktualizované verze).

Adresa: A. Kratochvíla 3, 67401 Tøebíè
Tel.:
+420 777 925 425, +420 777 671 744
E-mail: matesova@matesova.cz
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Spravujte svùj web
kdykoli a odkudkoli
l

Potøebné zmìny mùžete provádìt
kdykoli bude tøeba a odkudkoli,
aniž byste museli být v kanceláøi
(napø. z domova èi z dovolené).
Jedinou podmínkou je mít k dispozici
poèítaè s pøipojením k internetu.

Intuitivní komfortní ovládání
l

Ovládání je natolik snadné, že si je bìhem okamžiku osvojí i
naprostý laik. Svùj obchod zvládnete spravovat sami.

l

Telefonická a e-mailová technická podpora zdarma.

Demo k vyzkoušení zdarma
l

Vyzkoušejte si, jak je to snadné v naší on-line demoverzi
na adrese http://projekty.matcomp.cz/demos/eshop/.

l

Na vyžádání zašleme
pøístupové údaje.

l

Pokud budete mít jakékoli
nejasnosti ohlednì
ovládání našeho
e-shopu, mùžete si
na této adrese
stáhnout manuál
k jeho použití:
http://www.m
atesova.cz/pri
lohy/manualy/
e-shop.pdf.

