
NAVRHNEME PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV. NAŠE E-SHOPOVÉ ŘEŠENÍ SE MAXIMÁLNĚ PŘIZPŮSOBÍ VAŠEMU 

OBCHODNÍMU MODELU. UMOŽŇUJE VÝVOJ NOVÝCH FUNKCÍ, ÚPRAVU STÁVAJÍCÍCH MODULŮ, PŘÍPADNĚ 

NÁVRH A VÝVOJ MODULU NOVÉHO.



Klíčové vlastnosti
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Struktura webu je navržena 
na míru a je možné ji 
pružně rozšiřovat dle 

aktuálních potřeb každého 
zákazníka, včetně návrhu 

atraktivního designu. 

E-shop je možné napojit 
na váš ERP systém. 

Dostupnost z jakéhokoliv 
mobilního zařízení.

Vlastní řešení slevových 
kuponů a věrnostních 

programů

Individuální možnosti 
statistik, samozřejmostí je 

napojení na Google 
Analytics.

Napojení na cenové 
srovnávače 

www.heureka.cz, 
www.zbozi.cz a google 

nákupy

Volba různých druhů 
plateb a napojení na 
dopravní společnosti.

Po spuštění nabízíme 
plnou marketingovou 

podporu a vlastní návrhy 
na vylepšení.



OBECNÉ VLASTNOSTI E-SHOPU
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·  neomezené množství kategorií a produktů

·  snadná použitelnost na mobilu, tabletu i počítači

·  podle typu přístroje upravíme podobu, způsob ovládání a 

prezentaci obsahu

·  importem (aktualizací produktů) je možné načíst 

kompletní informace o produktech a naplnit tak 

e-shop 

·  ideální je zdroj ve formátu Excel, ale umíme i jiné 

formáty

·  podporujeme obchodování v cizích měnách 

·  registrace internetového prodeje v zahraničí

·  jazykové mutace, např. v angličtina, němčina 

nebo slovenština

·  možnost vše přizpůsobit dle vašeho přání, 

případně podle oboru podnikání

·  navrhneme vám atraktivní design podle 

nejnovějších trendů

·  nabízíme propojení s vaším informačním nebo 

ekonomickým systémem

·  veškerou agendu je možné spravovat z jednoho místa

·  napojení na ERP systémy Money S3, Money S5 a 

Premier

·  pro správu v Money S5 máme vyvinutý modul 

Shop4money connector, který je připraven pro 

správu neomezeného množství e-shopů (a to i nad 

jednou agendou)

·  Shop4money connector je popsán samostatně zde:  

https://k-system.cz/produkt/conectorshop4money/

·  propojení s ostatními ERP systémy pro vás 

naprogramujeme

KATEGORIE A STRUKTURA

NAPOJENÍ NA ERP

IMPORTY A EXPORTY DAT

REALIZOVANÉ PROPOJENÍ
S ERP SYSTÉMY

CIZÍ MĚNY
A JAZYKOVÉ MUTACE

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ2

3

5

6

4



·  Nabízené položky je možné zobrazit na více místech v několika 
kategoriích

·  Přehled vlastností a libovolné množství obrázků 

·  Doporučené, nejprodávanější a nejnovější zboží na titulní stránce

·  Sledování stavu zásob a případné zamezení nákupů

·  Podrobné specifikace produktů 

·  V detailu produktu nabídka 
podobných nebo souvisejících 
produktů

·  Zákaznické skupiny, kterým je možno 
nastavit různé bonusové výhody

·  Slevy na produkty, kategorie, celé 
objednávky, slevové kupony s určitou 
dobou platnosti

·  Množstevní slevy

·  Naposledy shlédnuté a naposledy přidané položky

·  Nabídka souvisejícího zboží

·  Nastavení částky pro přidělení dárku zdarma 

·  Každý produkt se může stát dárkem

·  Filtrování podle parametrů ·  Fulltextové vyhledávání

produkty

CENOVÉ ROZPĚTÍ

Min: 2 000Kč

2 190 9 920

Max: 10 000Kč

VÝROBCI
VIVE

LAMAR

GRAVITY

ACE

Vyhledat ... Všechno

Slevový kód

Mezisoučet:
Doprava:

DPH:
Celkem:

1 190 Kč
Vypočtená při platbě

207 Kč
Vypočtená při platbě

POUŽÍT

Dárkový poukaz

POUŽÍT

Vyberte si dárek

Dárek

Karimatka Husky Fine 0,8
model 2014 - sv. modrá

Husky 

ZOBRAZIT DETAIL PRODUKTU

marketingové nástroje
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FUNKCE A OVLÁDÁNÍ



·  Nákupní košík obsahuje jednoduchý přehled zakoupeného zboží. Snadným způsobem lze zboží do 
košíku přidávat nebo odebírat. Přívětivé ovládání pro zákazníky je jednou z mnoha předností našeho 
e-shopu.

NÁKUPNÍ KOŠÍK
A MOŽNOSTI DOPRAVY A PLATBY

·  Nastavení libovolné ceny dopravy

·  Volitelnost výše částky nákupního košíku, při které 
bude poskytnuta doprava zdarma

·  Motivace klienta k nakoupení dalšího produktu 
pro získání dopravy zdarma

·  Neomezené způsoby platby

ZPŮSOB DOPRAVY

osobně (0 Kč)
Třebíč - Jejkovská Brána 1, Po-Pá 9-17

Balíček Vám doveze kurýr přepravní službou GEISGEIS (0 Kč)

ZPŮSOB PLATBY

Bankovním převodem

Dobírka (39 Kč)

Online služby
(Visa, MasterCard ...)

# Smazat Kód Produkt(y) Cena Kusů Celkem

1 KSP5328889 2016 GT GRADE CARBON ULTEGRA 75 999 Kč75 999 KČ

Přepočítat nákupní košík VYBRAT DALŠÍ PRODUKT

1
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POKUD VÁS NAŠE ŘEŠENÍ VAŠEHO BUDOUCÍHO E-SHOPU ZAUJALO, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT.

pODPORA PRODEJE

·  Napojení na cenové srovnávače (heureka.cz, 

zbozi.cz, google nákupy)

·  Zajistíme vám marketingové kampaně na 

sociální síti Facebook, Instagram

·  Integrace Google Analytics, díky kterému 

uvidíte výkon svého e-shopu a mnoho dalších 

parametrů jako jsou zdroje návštěvnosti, počty 

unikátních uživatelů apod.

·  Další možnosti propagace zajistíme 

individuálně

strana 5 | Produktový list

K-system.CZ s. r. o., U Kuchyňky 2/180, 674 01  Třebíč

info@k-system.cz www.k-system.cz568 842 142


