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Hlavní výhody systému SHOPMC Dynamics

Internetové obchody na míru

Co je podle Vás dokonalý eshop? Při jeho výrobě se klientů ptáme, co od eshopu 
očekávají, co je pro ně důležité, co nezbytné a vytvoříme na míru nabídku. 

Jeden klient nám nedávno řekl, co chce. Zde je jeho zadání:

Chci eshop, který se nastaví a vše pojede automaticky. Půjde snadno spravovat, 
bude umět všechny feedy jako zbozi.cz, heureka.cz, google nákupy. Ty se musí sami 
synchronizovat. Bude mít nejen základní funkce, ale i marketingové nástroje na zvy-
šování prodeje. Napojení na IS KTK Software, mimo něj napojení 6 dodavatelských 
skladů, aby se vše párovalo. Když u dodavatele přibude nový produkt, bude v eshopu, 
když se vyřadí, zmizí i zde. Eshop bude v 4 jazycích, 3 měny - CZK, EUR, USD.  Design 
dle korporátní identity na míru, vše na mobily a tablety. Musí posílat klientům, co 
koupí a chtějí novinky, newslettery. Zabezpečený přes SSL certifikát, s GDPR a všemi 
náležitostmi. 

ANO, to přesně děláme. Naším cílem je pro naše klienty vytvářet nástroje k práci. A to 
tím nejlepším způsobem, náš systém je napojený na DEVELMC automatický systém 
aktualizací, proto jsou naši klienti neustále po technické stránce aktuální.

Poslouchali jsme Vaše požadavky a nyní 

můžete v administraci sami vložit url Facebook, 

Twitter, Linked In a vše se ihned projeví na 

webu.

Díky použití AJAX technologie se v administraci

velmi snadno pohybuje, mění počty na stránce,

zobrazení skupin, produkty s příznaky a další.

Pro ty, kdo nepotřebují napojení na účetní

systém, nabízíme ONLINE FAKTURACI. Vystavuje

faktury ONLINE v PDF, páruje se s bankou a vše je

ihned funkční. Pohodlně 1 klikem vystavíte fa.

Facebook napojení i facebook stránka je

editovatelná v adminu s dalšími sociálními

sítěmi.

Optimalizovali jsme práci s administrací i na 

iPadu a je možné prakticky cokoliv editovat, 

měnit, publikovat. Připomínky vítáme.

Každý registrovaný klient se automaticky zařadí

do speciální sekce v newsletteru a bude mu od 

této chvíle chodit vše, co pošlete.

Jedná se o skvělý marketingový nástroj

Nastavte svým podřízeným, jaké funkce budete

chtít. Vytvořte např. skupinu obchodníci a těm

dáte práva na objednávky, plničům na produkty.

Administrace má speciální záložku SEO a zde si

sami nastavíte název webu, titulní stránky, H1 ..

Na úpravu nepotřebujete žádné drahé SEO 

firmy.

Seo And Search Marketing

Integrovány sociální sítě

Inteligentní fakturace

Možnost tvorby kampaní

Velmi snadné hledání

Vícestupňové oprávnění

Facebook aplikace

Optimalizace pro iPad

Fa



Redakční systém

Správa menu

Export do vyhledávačů

Vyhledávání

Bannery

Google Analytics

Dropshipping

Multi měny a jazyky

Flash Bannery

Online platby kartou

Filtr výrobců a značek

Věrnostní systém

Napojení na deníky

Časové slevy

Automatické maily

Individuální úpravy designu

Individuální úpravy funkčnosti systému 

Lze hostovat na vlastním serveru

Věrnostní slevy

Export a import zboží

Správa kategorií

Správa článků

Professional UltimateBusiness Individual

*    tato verze je řešena zcela jedinečným způsobem, lze zapnout a vypnout jakékoliv moduly a
      obsahuje všechny funkce a upgrade - doporučujeme vážným zájemcům o profi shop na míru

Internetové obchody na míru

Varianty systému SHOPMC Dynamics

*



Prodej na vyhledávačích zboží nebyl nikdy snažší

NEWSLETTER pro vaše zákazníky

HEUREKA, ZBOZI, GOOGLE NÁKUPY, BOZICENY, HLEDEJCENU a další již v základu

Internetové obchody na míru

Pokud si zákazník přeje být informován o novinkách, vloží svou emailovou adresu
do pole ODBĚR NOVINEK a očekává, že bude dostávat informace o novém zboží.

To lze dělat i v jiných programech, zcela nezávisle, ale můžete zdarma využívat náš, 
integrovaný. Odesílá automaticky po dávkách 500ks/h seznam, který si vytvoříte 
nebo které 1 klikem naimportujete z registrovaných zákazníků. Vše je velmi snadné a 
rychlé.



Nyní již nemusíte zůstávat v kanceláři, 
se systémem SHOPMC Dynamics
můžete spravovat eshop odkudkoliv.

Internetové obchody na míru

Administrace je nová a moderní, lze s ní pracovat
na PC, tabletu, mobilu a ihned vidíte statistiky



Napojení systému SHOPMC na informační systém

Napojení více skladů, vlastní importy i exporty

Internetové obchody na míru

Implementujeme individuální komplexní napojení na ekonomické systémy, jako jsou 
POHODA, ABRA, ALTUS VARIO, KTK Software a další.  

Vytvořili jsme komunikační můstky, které nyní velmi snadno umíme aplikovat pro 
kohokoliv. Je tak možné mít automatickou komunikaci a obousměrný přenos dat
jako jsou objednávky, zboží, zákazníci a faktury.

Informace týkající se produktů jsou vytvářeny a spravovány na
jednom místě, a to v IS systému zákazníka. Velkou výhodou je 
to, že lidé ve Vaší firmě pracují se svým systémem, který znají a 
umí ho již ovládat. 

Není nutné je zaučovat na další SW. Internetový obchod tato 
data automaticky získává a sám se aktualizuje. Náš systém 
výměny dat přenáší změněné položky.

Vše probíhá online na pozadí, aniž byste o tom věděli. Informace 
jsou předávány mezi systémy v dávkách nebo permanentně.

Tím, že se na e-shop přenáší pouze změny, má nízké nároky na 
konektivitu. Servery tak nejsou přetěžovány a vše běží, jak má.

Naši klienti mají mnohdy několik skladů napojených najednou. Mají ve svém eshopu 
produkty z několika velkoobchodů a nemusí díky automatickým procesům nic ručně 
řešit. Jednou se feed nastaví a vše jede automaticky. Databáze můžete importovat i 
exportovat dle potřeb, v systému je mnoho nastavení. Zkuste si, co vyhovuje Vám.



Počet článků v online denících

Můžeme Vám sestavit plán na míru, to je ideální. Po osobní konzultaci, kdy si povíme o 
Vašem stávajícím webu,projdeme ho, pokud budete chtít, jako profesionálové, jak vidíme 
z technického hlediska možnosti pro zvýšení PR dosahu, jako to máme u našeho softwaru. 
Zde jsou vypsané nejčastější spolupráce s našimi stávajícími klienty.

Banner na titulní straně

Pozice SPECIAL

Aktivní linky na Váš web z 60 deníků

Asistence při napsání PR článku

Sdílení našimi lidmi na sociální sítě

Uvedení v partnerech společnosti

Uvedení na deníku jako GENERÁLNÍ PARTNER

Vytvoření TV spotu *

Doplňující služby:

Přes GA sledování statistik a pomoc zvýšit SEO **

Vytvoření a provoz microsite zdarma *

Podpora microsites zdarma *

PR články na www.tydeniky.cz

Bannerová podpora na www.tydeniky.cz

*    platí při podpisu smlouvy na min. 12 měsíců, spot je v hodnotě 40 tis. Kč

**  pokud máte zájem, může pomoci zvýšit bonitu webu, a naučíme Vás Google Analytics

Banner v sekcích

Počet článků v oborových portálech (bonus)

1 2 5 8 10

1 2 4

PL1 PL2 PL3 PL4 PL5

Cena za měsíc 499,- 999,- 1.999,- 4.999,- 8.999,-

Internetové obchody na míru

Marketingová podpora Vašich projektů u nás



Internetové obchody na míru

O webech a podpoře,
využití online deníků,
Vaše projekty a PR

Roman Kunert
spolumajitel agentury

Tel.:  +420 773 584 202
Mail: kunert@businessmc.cz
Skype: businessmccz

Pokud potřebujete 
profesionální web 
nebo eshop, portál, 

slevový systém..., umíme 
Vám s tím pomoci. Je však 
důležité vědět, co vlastně 
potřebujete a poptáváte. 
Během více jak 10 let jsme 
vytvořili stovky eshopů a 
web stránek. Když ale web 
již běží, nastává další akce, 
a to nastavit SEO tak, aby 
web byl pro vyhledávače 
nalezitelný. 

Firmy dnes po nás chtějí k 
výrobě webu i podporu, a 
buď si prostě sami aktivně

obvoláte jiné firmy a do-
mluvíte si odkazy, články, 
zaplatíte si PPC reklamu, 
klíčová slova přes Google 
Adwords atd. 
Co uděláte, je na Vás,
můžete vše nebo jen něco.
A my jsme vytvořili síť 60 
deníků měst, vzájemně 
propo!ených, kam si nyní 
můžete jako zákazník firmy
nechat zdarma nasadit své 
PR články s aktivními url 
odkazy přímo do sekcí na 
svém webu.

Tyto propojení jsou velmi 
pozitivně hodnoceny.

Vaši značku umíme posílit 
také umístěním na pozice 
special 1 až 10.

Pokud máte zájem o kon-
zultaci, napište mi nebo 
zavolejte a rád si s Vámi 
sednu a ukáži možnosti.

Společně si sedneme 
nad zadáním, najdeme 
nejlepší řešení 
Vybereme typ médií na 
publikování článků a 
nastavíme PR i bannery
U eshopů nastavujeme 
automatické procesy

Roman Kunert, ředitel společnosti


