Univerzální internetový
obchod, který reálně vydělává!

Řešení dostupné pro každého zákazníka. Od těch nejméně náročných, kteří mohou využívat základní verzi
e-shopu za bezkonkurenčně nejnižší cenu až po uživatelsky velmi náročné klienty, kteří si jistě vyberou z
nepřeberného množství mnoha funkčních modulů.

Produkt E-RIK nabízí řešení pro realizaci internetového obchodování,
ať již ve formě pro koncové zákazníky nebo ve formě objednávkových
portálů pro obchodní partnery.

Základní charakteristika
Bezpečnost a rychlost
Nejdůležitějším požadavkem na kvalitní internetový
obchod je rychlý a hlavně bezpečný prodej a
nakupování zákazníků. Díky moderním technologiím
JAVA a Microsoft .NET je obojího dosaženo.
Snadná rozšiřitelnost
E-shop disponuje celou řadou desítek funkčních
modulů. Postupným rozšiřováním a dokupováním je
možné sestavit si systém podle současných
požadavků a finanční situace.

pravidlo výjimka. Zákazník si vybírá místo svého
nákupu hlavně podle prvního dojmu. To znamená, že
dalším důležitým prvkem každého dobře fungujícího eshopu je kvalitní grafika.
Hosting a telefonická podpora
Zajištění
komplexního
servisu. Od nákupu
požadované domény po zajištění hostingu. V případě
jakéhokoliv problému nebo potřeby zodpovězení
otázky je k dispozici telefonická podpora.
Vlastní požadavky
Vývoj jakýchkoliv modulů
požadavků zákazníka.

Optimalizace
Jednou z klíčových vlastností každého internetového
projektu je schopnost být na předních místech ve
vyhledávačích. E-shop E-rik tuto problematiku plně
pokrývá a nese označení
portálů SEO-ready.
Jednotlivé SEO parametry jsou zpětně monitorovány a
vyhodnocovány profesionálními nástroji od společností
Google a Seznam.
Grafický návrh
V gastronomickém světě platí heslo „jí se hlavně
očima“. Ani ve světě internetového obchodu není toto

Prodej i pronájem

a

funkcionalit

podle

Řešení internetového obchodu
pro koncové zákazníky (B2C)
Pro plné uspokojení všech zákazníků je E-rik
dodáván ve třech různých verzích:
SCOOTER představuje základní verzi e-shopu
určenou pro menší instalace v českém národním
prostředí s výhodami snadného zprovoznění a
krátkého času do spuštění spolu s možností
pozdějšího rozšíření…
MIDWAY plně uspokojí náročnější uživatele, kteří
chtějí vlastnit e-shop odpovídající jejich představám.
Tato verze nabízí řadu modulů dle požadavků
provozovatele…
HIGHWAY reprezentuje e-shop vyšší kategorie pro
náročné
zákazníky,
kteří
požadují
vyšší
marketingové
nástroje,
parametrizaci
produktů,
nástroje pro dlouhodobější práci se zákazníky,
elektronické placení…

Administrace e-shopu
Velice jednoduché
a
uživatelsky
přívětivé
administrační prostředí, které umožňuje nastavení
vlastních pohledů zobrazení, pořadí sloupců a filtrů na
vyhledávání. Pracovník má tak aplikaci zobrazenou
podle vlastních představ a požadavků, což výrazně
urychluje jeho práci se systémem.

Snadné a rychlé přidávání, aktualizace a mazání
jakéhokoliv produktů, objednávky a zákazníka

Definice cen balného a poštovného v
závislosti na dopravě a způsobu dodání
Administrační rozhraní internetového obchodu
umožňuje nastavení způsobů platby, způsobů
dodání a následné nadefinování cen balného a
poštovného v závislosti právě na typu dopravy a
dodání.
Základní
verze
poskytuje
využití
hotovostního a dobírkového způsobu placení. U
typu dopravy to je osobní odběr v kamenné prodejně
a doprava s využitím služeb České pošty.
Při rozšíření internetového obchodu o některé moduly
je možné využívat další možné způsoby platebních
metod, jako jsou například platba PAY-PAL, PAYSEC, PAY-MUZO, bankovním převodem nebo splátky
CETELEM.
U rozšíření způsobů dodání je možné využívat
osobního odběru ve více kamenných pobočkách,
služeb PPL, DHL, vlastního dopravního systému
nebo různých jiných kurýrních společností.

Jednoduché a přehledné administrační prostředí

Správa objednávek, produktů a zákazníků
Snadné a rychlé přidávaní, aktualizace a mazání
jakéhokoliv produktu. Zároveň je možné u každého z
nich nastavovat ceny, popis, technické vlastnosti,
informace
o
produktu,
výrobce,
způsoby
dopravy. Současně je možné produkt označit jako
zobrazený nebo skrytý a všechny tyto informace
vytisknout. Každé zboží může přiřadit do libovolné
odpovídající kategorie. Po přidání jakékoliv produktu je
automaticky online zobrazován v e-shopu.
Obdobným způsobem je možné v systému pracovat
s objednávkami a zákazníky.

Vlastní definice cen balného a poštovného v závislosti
na dopravě a způsobu dodání

Bonusové programy pro zákazníky
Bonusy z nákupu
Tento modul slouží pro zvýhodnění a motivování
zákazníků, kteří v daném e-shopu často nakupují. Při
každém nákupu se zákazníkovi přičte na jeho účet
bonusová částka, kterou může kdykoliv během
příštích nákupů libovolně čerpat.

Řešení e-shop pro obchodní
partnery (B2B)
Internetové
obchody
určené
pro
rychlou
a
jednoduchou komunikaci a obchodování mezi
obchodními partnery. Pro potřeby tohoto způsobu
obchodu je kladen největší důraz na logistiku a
zajištění samotného obchodu.

Napojení na ERP systémy
Pro využití některého z celé řady různých komplexních
informačních systémů (například Helios Orange nebo
Helios Green) není problém vytvořit komunikaci
mezi tímto systémem a e-shopem. Všechny
potřebné
informace
a
záznamy
jsou
synchronizovány v obou systémech najednou. Je
tak zajištěn přehled o všech objednávkách, skladových
listech nebo fakturách. Nespornou výhodu přináší toto
propojení
i
velkoodběratelským
firmám.
Přes
zabezpečené přihlášení je možné spravovat osobní
odběratelský účet. Jednoduše lze získat všechny
potřebné informace o provedených obchodech.
Například informace o aktuálních objednávkách a
nakupovaném zboží. Zpětně systém poskytuje
informace o provedených platbách, dlužných
částkách nebo realizovaných obchodech s
možností nahlédnutí na realizované faktury. Importy a
exporty dat v e-shopu E-RIK jsou vytvářeny vždy na
základě
požadavků
konkrétního
uživatele
a
používaném ERP.

V internetovém obchodu je k dispozici celá řada
statistických přehledů, grafů a informací.

Správa objednávek, produktů a zákazníků
Díky
napojení
informačního
systému
a
internetového obchodu už není nutné spravovat
informace a záznamy ve dvou systémech současně,
ale jednoduše a snadno pouze v IS. Od přidávání,
aktualizace a mazání jakýchkoliv produktů. Zároveň je
možné u každého z nich nastavovat ceny, popis,
technické vlastnosti, informace o produktu,
výrobce, způsoby dopravy. Současně produkt
označit jako zobrazený nebo skrytý a všechny tyto
informace vytisknout. Každé zboží lze přiřadit do
libovolné odpovídající kategorie. Po přidání jakékoliv
produktu do IS se automaticky online zobrazuje v
e-shopu. Obdobným způsobem je možné v systému
pracovat s objednávkami a evidencí zákazníků.

Helios Green & Helios Orange

Statistika obchodu
Internetový obchod E-RIK umožňuje
využití
statistické analýzy napojením na služby Google
Analytics nebo vlastního statistického nástroje.
Tento modul byl speciálně vyvinut pro účely
statistického zkoumání a plánování na základě historie
objednávek a evidence produktů.
Jednoduše je možné zjistit, které zboží se nejvíce
prodává a nastavit tak nejvýhodnější cenovou
politiku a doplňování skladových zásob podle zájmu
kupujících o dané zboží. Statistiky je možné vytvářet
na jakékoliv období (rok, čtvrtletí, měsíc, týden, den
v týdnu, období od-do), pro jakékoliv způsoby platby
(hotově, na dobírku…) nebo dopravy (osobní odběr,
Česká pošta, PPL …), pro jakýkoliv stav objednávky
(potvrzená, expedovaná…), a typ měny (CZE, EUR…).
Pro každý výběr je možné vytvořit statistiku nebo
graf, exportovat záznamy do formátu xls nebo
vybraná data rovnou tisknout.

Jednotná správa objednávek, produktů a zákazníků
přímo v systému.

Celá řada dalších funkčností








Cenové hladiny
Nákup po balení
Newsletter
Možnost stahování návodů
Množstevní slevy
Slevové skupiny zákazníků
...

Slevové kupóny

Srovnávače cen

E-shop E-RIK umožňuje zákazníkovi využívat slevové
kupony na zboží. Tyto kupóny mohou vznikat na
základě bonusového systému, samotného e-shopu ERIK nebo mohou mít charakter jednorázových akcí.
Pokud
tedy
zákazník
nakoupí
zadané
zboží,
automaticky mu je ze systému poslán e-mail s kódem
slevového kuponu. Slevový kupon může využít během
příštího nákupu. Administrátor může zadávat různé
nastavení pro slevové kupony. Například platnost oddo, cenu při které je kupon zaslán, hodnota daného
kuponu. Všechny vystavené i použité slevové kupony
jsou evidovány v administračním prostředí.

Konkurenční boj dnešních e-shopů se odehrává hlavně
na poli nejnižších cen. Zákazníci využívají portálů
srovnávačů cen a vybírají si e-shop právě s nejnižší
cenou na trhu.

Akce jeden produkt plus druhý zdarma nebo za
poloviční cenu

Celá řada dalších funkčností

Pokud zákazník využije inzerovanou akci, promítnou
se podmínky, které má akce definovány přímo do
vytvořené objednávky. Může například k některému
produktu dostat druhý za velmi malou částku. Nebo k
tomuto produktu si vybrat například ze tří produktů
zdarma, pokud se jedná o velmi levné produkty.
Všechny tyto kombinace akcí a slev zadává
administrátor a může tak přilákat do svého e-shopu
další zákazníky.
Multi-level marketing
Další praktikou pro zatraktivnění B2B obchodu je
systém bonusů známý jako „dvouúrovňové letadlo“.
Každý zákazník může sám zaregistrovat do obchodu
další, jemu podřízené, zákazníky. Pokud tito zákazníci
dokončí objednávku, systém automaticky přičte
finanční bonus nadřazenému registrátorovi.

Heuréka.cz & Zboží.cz

 Doporučené, alternativní, zboží
 Banery, akce
 Importy a exporty do jiných informačních
systémů











Seo optimalizace
Hodnocení a diskuze k produktům
Registrace k odběru novinek
Slučování zboží v košíku pro pohodlí zákazníků
Hlídací pes
Filtry a vyhledávání produktů
Zobrazení a řazení produktů
Statistiky
…
>>> více informací na www.javashop.cz

Elektronické způsoby plateb
Podpora
různých
elektronických
způsobů
platebních metod (PAY-MUZO, PAY-PAL, PAY-SEC). Při
vytváření objednávky je po jejím potvrzení zákazník
dočasně přesměrován na portál pro danou platbu, kde
může ihned zadat uskutečnění transakce a zaplatit tak
online (z vytvořeného účtu nebo platební kartou).
E-RIK zpětnou komunikací s online portálem
automaticky informuje zákazníka o stavu jeho
objednávky.

KONCEPT HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Platby na splátky CETELEM
Pro podporu splátkového prodeje disponuje ERIK vazbou na CETELEM.

Střelecká 214
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 495 521 999
Email: info@koncepthk.cz
www.koncepthk.cz

