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SmartBase E-Shop

Zjednodušte svoje biznis procesy pomocou 
plne automatizovaného e-commerce systému



Extrémna rýchlosť načítania. 
Pri porovnaní s inými e-shopmi 
z toho naskakujú zimomriavky.

Rýchlosť je v dnešnej dobe kľúčovým aspektom 

úspechu. Bežné e-shopy s ňou majú často obrovské 

problémy. Ich rýchlosť načítania je nedostatočná, 

čo môže viesť k znižovaniu záujmu vašich zákazníkov 

dlhým čakaním. 

Riešením je SmartBase E-Shop. Jeho rýchlosť je 

bezkonkurenčná vďaka moderným technológiám a 

optimalizácii nákupného procesu na rýchlosť. 

Presvedčte sa sami. 

NačítanieOtvorenie webu

SmartBase E-Shop 1,5s

Bežný e-shop 4,5s



Inteligentné vyhľadávanie,
ktoré budú vaši zákazníci 
doslova zbožňovať

SmartBase E-Shop poskytuje možnosť inteligentného 

fulltextového vyhľadávania v reálnom čase s 

optimalizáciou jazyka ako ignorácia preklepov, 

automatické dopĺňanie vyhľadávaných fráz a 

čiastkové vyhľadanie. SmartBase E-Shop dokáže 

vyhľadávať v rôznych typoch obsahu súčasne a takto 

poskytnúť relevantné výsledky z viacerých zdrojov 

napr. kategórie, produkty alebo blog.
Pink Wine Villa Milsioni
Pink Wine Villa Milsioni is one of the most tasty wines in 
the world. In 2012 was selled more than 2M bottles of 
this amazing wine from Italy. To this day it was awar…

11.50€

White Wine Chateau Du Pont
White Wine Chateau Du Pont is absolutely best wines in 
its category. It was awarded by 300 international 
awards. This wine is often offered on special events … 

29.90€

Red Wine Chardonnay de France
Red Wine Chardonnay de France is very good and tasty 
wine grown in Lorraine area in France. In mouth feel is 
creamy and full but the natural acidity of the wine is …

19.90€

Wine Cognac Champagne Whisky
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Najjednoduchšie ovládanie 
redakčného systému (CMS),  
aké si len dokážete predstaviť

Jednoduchosť je základom úspechu. Preto sme

vytvorili veľmi jednoduchý redakčný systém,

s ktorým si zmanažujete svoj e-shop.

Stačí len dvojkliknúť na miesto, ktoré chcete 

upravovať a otvoria sa vám nespútané možnosti.

Už sa viac nemusíte učiť používať zložité admin 

rozhrania, ide to skoro samo.



E-shop je len začiatok.
Ponúkame centralizovaný
biznis systém

Komplexná správa viacerých e-shopov centralizovane 
v jednom admin systéme

Plne optimalizované riešenie pre vyhľadávače, vrátane backlinkov, 

nastavení url bez zbytočných slov a iné. Na základe odporúčaní 

najlepšej SEO agentúry na Slovensku, sme nastavili všetky potrebné 

veci, pre jednoduchý chod vášho predaja. 

Plne prispôsobiteľný a rozšíriteľný ekosystém

Rozumieme potrebe byť jedinečný a spraviť pre svojich zákazníkov, čo 

možno najviac. SmartBase E-Shop sa dokáže prispôsobiť presne 

potrebám majiteľa a to aj v prípade, že váš biznis je veľmi špecifický. 

Nechceme meniť vaše návyky a zvyky, iba ich zjednodušiť. Ak 

interne používate zabehnuté systémy, SmartBase E-Shop sa vám 

dokáže prispôsobiť a pracovať s nimi v harmónii. Prekážkou dokonca 

nemusí byť ani zložitá migrácia dát.

Ponúkame omnoho viac. Detaily nájdete na ďalšej strane.
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CRM Systém

Do administrácie pre vás napojíme CRM (Customer Relationship 

Management) systém. CRM systémy slúžia na vytváranie a 

posilňovanie vzťahov so zákazníkmi. Vzťahy možno vyjadriť aj ako 

spokojnosť klientov s produktami a službami, ktoré im firma ponúka. 

Možno si ich predstaviť aj ako veľkú chobotnicu, ktorej chápadlá 

tvoria komunikačné kanály firmy ako pošta, fax, telefonáty, e-maily, 

ale aj marketingové kampane. Informácie zo všetkých týchto kanálov 

sa zbierajú a priraďujú ku konkrétnemu klientovi.

Skladový systém

SmartBase E-Shop poskytuje prostredníctvom svojho skladového 

systému okrem možností štandardného skladového systému napr. 

vytváranie príjemniek, výdajok, rezerváciu skladu na určité obdobie ale 

aj prehľad, koľko a akého tovaru bolo objednaného voči aktuálnym 

zásobám na sklade. Máte tak k dispozícii prehľadý systém, ktorý je 

priamo súčasťou e-shopu. Samozrejme, ak preferujete svoje aktuálne 

zabehnuté skladové hospodárstvo, nájdeme spôsob, ako ho so 

SmartBase E-Shopom prepojiť.

ERP Systém

SmartBase E-Shop je postavený tak, aby dokázal pracovať s akýmkoľvek 

ERP systémom, dokonca má svoj vlastný vstavaný priamo v sebe 

pre zaručenie maximálnej dostupnosti služby ako takej. Samozrejmosťou 

sú hromadné exporty určené pre Vašich 

ekonómov, generovanie faktúr, dobropisov a vyúčtovacích faktúr pre 

zaručenie, čo možno najväčšej automatizácie.
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B2B zóna

Podpora B2B zóny pre Vašich obchoných partnerov, dodávateľov 

alebo popredných zákazníkov Vás naozaj zaujme. K dispozícii je 

vlastný profil zákazníka, administračné rozhranie, sprístupnenie 

širšieho obsahu a funkcionality e-shopu, rôzne cenové skupiny a 

hladiny, história objednávok a mnohé ďalšie.

Katalógový systém

Pokročilý katalógový systém dovoľuje jednoducho a prehľadne 

spravovať Váše portfólio produktov vrátane katagórií, variantov 

produktov a kolekcií. K dispozícii je aj prehľadné vyhľadávanie medzi 

produktami a pokročilé filtrovanie, aby ste mali vždy všetko po ruke. 

Zaujímavou funkcionalitou je hromadná úprava produktov vrátane 

importu a exportu celého katalógu, čo je častokrát najväčším 

postrachom majiteľov e-shopov.

Reporting

SmartBase E-Shop disponuje pokročilým dashboardom vrátane 

optimalizácie pre mobilné zariadenia. Vždy tak máte všetky dáta pod 

kontrolou a pri sebe. Reporting obsahuje dôležité informácie o 

všetkých častiach systému, vrátane informácií o objednávkach, 

tržbách, skladových zásobách a zákazníkoch. Novinkou sú 

notifikácie, ktoré vás upozorňujú na všetky zmeny a dôležité 

okolonosti, ktoré sa dejú okolo vás.



User Experience.
Nakupovanie príjemné 
pre vášho zákazníka

Nakupovanie, ktoré je jednoducho intuitívne 
a zároveň poskytuje všetko čo zákazník potrebuje

Nákupný proces sme prispôsobili pre jednoduchosť používania na 

základe analýz použiteľnosti. Poskytujeme viaceré možnosti 

filtrovania produktov bez opätovného načítania stránky pre 

jednoduchú navigáciu, možnosť zobrazenia rôznych variantov 

produktu už v katalógu a mnoho ďalších možností.

Dizajn s ohľadom na SEO optimalizáciu

Pri návrhu dizajnu sme brali ohľad aj na SEO optimalizáciu a takto 

sme zohľadnili silu optimalizácie pre vyhľadávače.  



Prispôsobenie
pre váš biznis

Každý zákazník má iné požiadavky a preto vám dizajn e-shopu 

prispôsobíme podľa vašich potrieb a potrieb vašich zákazníkov. 

Po nasadení do živej prevádzky ponúkame možnosť testovania 

niekoľkých verzií zobrazenia (AB testing) aby sme našli tú správnu 

variantu pre vašich zákazníkov a zvýšili tak konverziu predaja.  

Unikátnosť zákazníkov berieme do úvahy 

Nákupné procesy na mieru

Predstavujete si nákupný proces inak? Máte zložitú konfiguráciu 

produktov? Radi vám pomôžeme aj v tejto oblasti, kde vytvoríme a 

otestujeme nové procesy nákupu.



Jednoduchá správa aj viacerých 
e-shopov na jednom mieste

Pomocou administrátorského rozhrania SmartBase E-Shopu je 

správa jednoduchšia ako by ste si mohli myslieť a to bez 

nutnosti dlhých školení a tréningu. Na jednom mieste dokážete 

spravovať všetky súčasti a sledovať štatistiky systému dokonca 

aj v prípade, ak potrebujete spravovať viacero e-shopov 

súčasne.



Zaujal vás SmartBase E-Shop?
Napíšte, zavolajte alebo 
sa jednoducho zastavte.

info@smartbase.sk

+421 902 294 095

www.smartbase.sk

Staré Grunty 260
841 04 Bratislava
Slovakia
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