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E-shop

Rozšírte svoje podnikateľské aktivity na internet pomocou vynikajúceho systému 
AlejTech E-shop. Zriaďte si elektronický obchod a ponúknite svoje produkty, tovary 
a služby širšiemu spektru zákazníkov online.

Základom systému AlejTech E-shop je kvalitný 
redakčný systém AlejTech CMS. Redakčný systém 
AlejTech CMS je naším vlastným riešením, preto 
ho môžeme už od začiatku prispôsobiť na mieru 
vašim požiadavkám a potrebám vášho e-shopu. 

Modul E-shop sa skladá z prehľadného online 
katalógu produktov, intuitívneho nákupného košíka 
a systému objednávky tovarov alebo služieb.

Základné funkcie plne zabezpečia plynulý chod 
vášho e-shopu. AlejTech E-shop je flexibilné a 
rozsiahle riešenie. 

Okrem základného e-shopu sme pre vás pripravili 
mnoho rozširujúcich funkcií. Ich implementácia 
do vášho e-shopu je jednoduchá. Systém 
AlejTech E-shop umožňuje doprogramovanie aj 
úplne nových funkcií – vaše originálne nápady 
prevedieme do reality.

Systém je možné napojiť na platobné a doručova-
cie metódy. Váš e-shop tiež môžeme prepojiť s úč-
tovným alebo skladovým programom používaným 
u vás vo firme.
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AlejTech E-shop je vždy prehľadný 

Základný modul AlejTech E-shop sa skladá z katalógu produktov, z jednokrokového alebo 
viackrokového nákupného košíka a z objednávacieho formuláru.

E-shop obsahuje všetky funkcie, ktoré potrebujete na hladkú prevádzku vášho elektronického 
obchodu bez starostí.  

Katalóg produktov

Katalóg produktov umožňuje 

triedenie produktov do 

kategórií, zaraďovanie 

do viacerých kategórií, 

definovanie parametrov, 

príznakov, sadzieb, archiváciu 

zmien a ďalšie funkcie.

Katalóg produktov obsahuje:

Neobmedzené množstvo produktov

Ľubovoľné množstvo parametrov produktu (cena, veľkosť, výrobca,...)

Nové parametre sa na webstránke automaticky zobrazia

Stav produktu (publikovaný, čaká na publikovanie, zakázaný)

Príznaky produktu (akcie, top produkty, zľavy,...)

Počet kusov na sklade

Dostupnosť (skladom, nie je na sklade, do troch dní,...)

Nastaviteľná sadzba DPH, rôzna pre rôzne jazykové verzie

Nastaviteľné zľavové sadzby

Ľubovoľné množstvo obrázkov k produktu

Ľubovoľné množstvo dokumentov k produktu (technický list a pod.)

Zaradenie produktu do ľubovoľného množstva kategórií 

URL adresa výhodná pre SEO (http://eshop.sk/zahrada/kosacka.html)

Zobrazovanie ceny vo viacerých menách (EUR, SKK, USD,...)

Možnosť viacerých druhov popisov produktu

Zobrazovanie viacerých variácií produktov (pre veľkosti, farby,...)

Zoraďovanie produktov

Štýlovanie stránky pre tlač

Administrácia 
produktov

Výnimočne jednoduchá správa 

produktov v redakčnom 

systéme.

Administrácia produktov obsahuje: 

Vyhľadávanie a filtrovanie produktov v administrácii

Vyhľadávanie produktov full-textovo

Import/exp. produktov a kategórií do Excelu, hromadne / po kategóriách

Správa variácií produktov
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Nákupný košík Nákupný košík obsahuje:

Jednokrokový alebo viackrokový nákupný košík

Pridávanie a odoberanie produktov z košíka

Zmena počtu kusov produktu v košíku 

Registrácia a 
prihlasovanie

Základný e-shop 

umožňuje hladký nákup 

vašich zákazníkov aj 

bez prihlasovania sa a 

registrácie na stránku. 

Objednávka 
a zákazníci

Správa a filtrovanie 

zákazníkov a ich objednávok 

je v redakčnom systéme 

jednoduchá. Výbornou 

funkciou je export 

objednávok 

do Excelu.

Systém objednávok a správy zákazníkov obsahuje:

Filtrovanie objednávok v adminstrácii

Vyhľadávanie objednávok full-textovo

Detail objednávky

Úpravy v počte objednaných kusov

Správa registrovaných používateľov

Vytváranie nových používateľov

Zľavové a iné skupiny používateľov

Export objednávok do Excelu

E-maily posielané z e-shopu sú graficky prispôsobené stránke

Platobné metódy

V základnom e-shope je 

niekoľko metód platby.

Platobné metódy zahŕňajú:

Poštou, kuriérom, dobierka

Možnosť nastavovať si sadzby a hranice platby za poštovné

Štatistiky a 
marketing

V prípade záujmu pre váš 

e-shop zriadime štatistiky 

Google Analytics na 

sledovanie návštevnosti 

vašej stránky.
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Rozšírte svoj e-shop ešte viac

Okrem vlastností základného modulu je možné do vášho e-shopu doplniť široké spektrum ďalších 
funkcií. Z rozširujúcich funkcií pre vás vyberáme tie, ktoré sú v e-shopoch najčastejšie využívané.

V prípade, že ste požadovanú funkciu v nasledujúcich riadkoch nenašli, ozvite sa nám. Systém 
AlejTech E-shop je flexibilný a nové funkcie sa do neho dajú jednoducho dorobiť.

Rozšírený 
katalóg produktov

Komplexné zobrazenie 

a správanie produktov 

na stránke pre kvalitnú 

skúsenosť vášho zákazníka.

Filter produktov podľa rôznych kritérií  – cena individuálne

Filter produktov podľa výrobcu – 89 €

Filter produktov podľa cenového rozsahu – 139 €

Porovnávanie produktov – cena individuálne

Súvisiace produkty – 179 €

Súvisiace dokumenty – 69 €

Súvisiace linky – 69 €

Hodnotenie produktu návštevníkmi – 439 €

Full-textové vyhľadávanie – 49 €

Navigačná cesta – 49 €

Rozšírené vyhľadávanie v produktoch – 129 €

RSS kanál pre produkty – 109 €

Ankety k produktom – 109 €

Formuláre – 49 €

Kniha návštev – 129 €

Registrácia a klientska zóna – 189 €

Kalendár – 89 €

Odporúčanie produktu známemu e-mailom – 69 €

Funkcia tlače detailu produktu – 29 €

Zdieľanie produktu v sociálnych sieťach – 49 €

Automatická vodotlač obrázkov – 159 €

Prepojenie so systémom POHODA – 269 €

Prepojenie so systémom REMAX – 129 €

Rozšírená 
administrácia 
produktov

Systém množstevných zliav – cena individuálne

Vytváranie a plnenie katalógu produktov zamestnancami Alejtechu – podľa 

zložitosti a dodaných podkladov – 1,00-5,00 € / 1 produkt

Manažment zľavových kupónov – 219 €
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Rozšírená 
registrácia a 
prihlasovanie

Registrácia a prihlasovanie 

umožňuje zákazníkovi 

získavať informácie o stave 

jeho objednávky alebo aj 

prihlásiť sa do newslettera.

Registračný formulár – 189 €

Overenie správnosti registrácie a e-mailu 

                                  – je súčasťou registračného formulára

Prihlásenie do newslettera popri registrácii 

                                  – je súčasťou registračného formulára

Rôzne možnosti prihlasovania – prihlasovacie meno aj e-mail 

                                  – je súčasťou registračného formulára

Prihlasovanie cez sociálne siete (Facebook, Google účet a iné) – 179 €

Individuálne upravené funkcie košíka – cena individuálne

Wish list – cena individuálne

Poslať obsah košíka známemu – cena individuálne

Rozšírený 
nákupný košík

Nákupný košík je možné 

prispôsobiť požiadavkám 

zákazníka. 

Rozšírená 
objednávka 
a zákazníci

Profil a história objednávok zákazníka na webe – 69 €

Systém podmienených zliav – cena individuálne

Generovanie HTML objednávok – 69 €

Generovanie HTML faktúr – cena individuálne

Rozšírené 
platobné metódy

Rozšírené 
doručovacie 
metódy

Platby cez internet rôznych bánk (TatraPay, ePlatby VÚB, atď) – 109 €

Splátkový systém (Cetelem, ...) – 109 €

Doručovanie do výdajných miest Geis Point (Geis SK) – 129 €

Doručovanie do výdajných miest Parcel Shop (Slovak Parcel Service) – 0 €

Doručovanie do Balíkomatov (In Time) – 0 €
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Pridajte sa k nám!
So systémom AlejTech E-shop pracuje množstvo ľudí, ktorí sú nadšení jeho intuitívnym ovládaním a 
všestranným využitím jeho funkcií na menšie aj veľké projekty. Aj vy sa môžete zaradiť medzi spokojných 
majiteľov internetového obchodu spravovaného systémom AlejTech E-shop.
 
Z širokého spektra referencií pre vás niekoľko vyberáme:

cleanstar.skfamm.sk

shopkabinet.sk rosler.sk

mojeokuliare.sk mediin.cz
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Kontaktujte nás
a zapojte sa do sveta online obchodu

AlejTech, spol. s r.o.

Revolučná 29
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 (0)2 64 78 06 16
www.alejtech.sk
info@alejtech.eu

Dátum poslednej aktualizácie: 07. 08. 2017


