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Vážení,  

potěšil nás zájem o naše služby a věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat. Pročtěte si 

naši nabídku a budeme rádi, když se připojíte k našim více než 300 spokojeným zákazníkům.    

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na 605 905 218 či info@azcomputers – p. Zlesák. 

 

1. Shopsystém Live Shop - představení 

 

E-shopy pro naše klienty stavíme na vlastním shopsystému LiveShop 2.5.1, což je devátá verse 

našeho shopsystému, který pro Vás vyvíjíme již od roku 2004. Vzhledem k širokému nasazení      

a testování v praxi jsou nyní dořešeny důležité provozně – administrativní funkce a v posledních 

letech se tak zaměřujeme na zlepšování prostředí pro obsluhu e-shopu, zvýšení pohodlí klientů 

při nákupu, a na nové marketingové funkce, přicházející na český i evropsky internet. 

 

Použití vlastního shopsystému nám dává možnost vysoké variability při případných úpravách 

aplikace směrem ke speciálním žádostem klienta ve smyslu napojení na informační systémy 

firmy, napojení na dodavatele či odběratele, nebo při zvýšené variabilitě prodávaného zboží. 

 

ukázka nasazení našeho e-shopu ( www.grily-shop.cz ) 

 

http://www.grily-shop.cz/


 

 

2. Vlastnosti LiveShop 2.5.1 

- kvalitně zvládnutá optimalizace pro vyhledávače (seznam.cz, google.cz) 

(automatická optimalizace sekcí i produktů pro seznam.cz i google.cz již při založení) 

- neomezené množství sekcí, podsekcí a zboží (provozujeme e-shop s 40.000 položkami) 

- náš shopsystém Vám upravíme na míru – je vysoce variabilní 

- přímá optimalizace každého produktu pro google images (www.google.cz/images) 

- možnost napojení na externí dodavatele (XML) 

- možnost napojení na porovnávače zboží (zboží.cz, heuréka.cz, google nákupy) 

- možnost napojení na informační systémy firmy 

- vyřešeny časté změny DPH 

- možnost filtrů, parametrů produktu 

- možnost slevových kuponů, newsletterů, automatických časových akcí 

- možnost modulu pro platební bránu či interní fakturační systém přímo v administraci 

- možnost použití a optimalizace pro Slovensko (EUR ceny, SK SEO názvy i popisy) 

 

- ukázka našeho e-shopu ( www.monteco.cz/shop ) 

 

Jednoduché ovládání z intuitivní administrace: 
 

- přímé vyplňování informací o společnosti, obchodního a reklamačního řádu, volby dopravy 

(dobírka, platba předem) možno i v návaznosti na váhu zboží v košíku 

- zakládání produktů, kategorií (možnost noření podkategorií), výrobců atp. 

http://www.google.cz/images
http://www.monteco.cz/shop


 

 

- kvalitní on-line systém pro administraci objednávek (duplicitní se zasláním do mailu) 

- možnost nahrání souborů ke každému produktu (datasheety) 

- neomezené množství obrázků ke každému produktu 

- doporučené příslušenství k produktu (ručně vybírané) 

- neomezené množství fotografií ke každému produktu 

- možnost nahrání videa ke každému produktu + optimalizace pro google videos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Grafika, základní strany e-shopu 

Ke každému e-shopu nabízíme provedení grafických prací na zakázku, nebo použití předem 

definované šablony – vše vychází z přání a náročnosti zákazníka. Ve všech variantách však 

k provedené grafice a rozmístění prvků webu navrhneme dle počtu hledání jednotlivých slov 

strategii textů a nadpisů, aby byla dobře dohledatelná pro vyhledávače.  

 

a. Individual (+responsive) 
 

Design na zakázku, dle přání klienta: 9.990 Kč  

 

a. Individual plus (+responsive) 

 

Design na zakázku, předstránka 10.000 CZK, příplatek 5.000 CZK za responsivní versi 

 

Design na zakázku + předstrana (cca ) 

Basic (+responsive) 

 

 

 

 

Základní strany e-shopu 

K e-shopu automaticky dodáváme obchodní podmínky a automaticky generovanou kontaktní 

stránku. Na web se automaticky generuje přehled cen za dopravné. 

 



 

 

ukázka našeho e-shopu ( www.nabidkapodlah.cz ) 

4. Proč tedy e-shop od nás ? 

Jsme na trhu webových stránek a e-shopů 10 let, můžeme se tak zaměřit na optimalizaci e-shopu 

pro Váš obor, tak aby byl co nejvýkonnější. Neprodáváme pouze licenci v krabici, rádi Vám 

pomůžeme s vašimi otázkami, nastavením strategie dohledatelnosti na různých částech 

internetu. Rádi s Vámi vyřešíme, jak se mají jmenovat kategorie eshopu, jak zakládat názvy zboží, 

jaké, že by bylo vhodné poštovné etc. Abychom jako programátorská firma byli neustále 

v kontaktu s novými trendy sami aktuálně provozujeme 9 e-shopů s naším zbožím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabidkapodlah.cz/


 

 

5. Cena Shopsystému Live Shop 2.5.1. 

 
tvorba e-shopu – individuální nabídka ceny pro každý projekt                                                 

(zahrnuje licenci pro shopsystém, základní grafiku, HP, vnitřní SEO)         24.900,- bez DPH  

 

 

 

99. Rozšiřující moduly, aneb co není v základu 

99.1 Animace  
 
Pomocí toho modulu máte možnost Váš e-shop oživit a zatraktivnit. 

Pomocí modulu Animace máte možnost upravovat animaci na hlavní 

straně e-shopu. Snadno a rychle si sami vyměníte / aktualizujete 

jednotlivé snímky v animaci. 

 

Zakoupením tohoto modulu získáte zdarma: 

 

Úpravu přední strany e-shopu - přidání / výměnu animace na hlavní 

straně e-shopu. 

 

 

99.2 Novinky - aktuality  
 
Modul, který Vám umožní udržet Vaše zákazníky stále 

informované o aktuálním dění na Vašem e-shopu. Nejen, 

že se novinky zobrazují na hlavní straně e-shopu, ale 

také mohou chodit přímo do emailových schránek Vašich 

odběratelů. 

 

Zakoupením tohoto modulu získáte zdarma: 

 

Úpravu přední strany e-shopu - místo kde se budou 

vypisovat novinky - aktuality. 



 

 

 

 

99.3 Newsletter pro zákazníky  
 

 

Modul Newsletter pro zákazníky je vhodný nástroj pro 

informování zákazníků o nových produktech, či dalších 

novinkách ve Vašem e-shopu.  

 

Jednoduše si sami sestavíte grafický e-mail 

(newsletter), který se odešle Vašim zákazníkům. 

 

99.4 Slevové kupony pro zákazníky - základní 

informace 
 

Pomocí modulu Slevové kupony pro zákazníky je možné zaslat 

zákazníkům slevový kupon na nákup ve Vašem   e-shopu. Pomocí 

slevového kuponu nabídnete svým zákazníkům další důvod proč 

navštívit Váš e-shop a provést nákup / objednávku. 

 

99.5 Dárkové poukazy pro zákazníky - základní informace 
 

Pomocí modulu Slevové kupony pro zákazníky je možné 

zaslat zákazníkům slevový kupon na nákup ve Vašem e-

shopu.  

 

Pomocí slevového kuponu nabídnete svým zákazníkům 

další důvod proč navštívit Váš e-shop a provést nákup / 

objednávku. 

 



 

 

 

99.6 Hromadné přecenění produktů - základní informace 
 

Modul Hromadné přecenění produktů byl vytvořen pro rychlé 

upravení ceny více produktů. Modul je určen hlavně pro 

zákazníky, kteří mají v e-shopu mnoho produktů a provádějí 

změny ceny více produktů.  

 

Díky modulu Hromadné přecenění produktů již nemusíte 

každý jednotlivý produkt upravovat, změnu ceny je možné 

provést hromadně a tak ušetřit mnoho času. 

99.7 Časová akční nabídka - základní 

informace 
 

Modul Časová akční nabídka byl vytvořen pro zvýšení 

atraktivity vybraných produktů. Na zadanou dobu se vybrané 

produkty zařadí do akce a tak získají výrazné a lákavé označení 

ve Vašem e-shopu.  

 

Jinými slovy, pomocí modulu Časová akční nabídka je možné 

jednoduše zvýšit prodejnost vybraného zboží. 

 

 

99.8 B2B - Velkoobchodní slevy - základní informace 
 

Modul B2B - Velkoobchodní slevy byl vytvořen pro potřeby 

všech, kteří chtějí rozlišit cenu pro různé zákazníky. Časté využití 

nalezneme v případě, kdy věrný zákazník, který utrácí v e-shopu 

určitou částku, žádá o slevu za svoji věrnost. Případně pokud 

prodáváme přes e-shop obchodnímu partnerovy, který má díky 

odebíranému množství nárok na slevu. Pomocí modulu B2B - 

Velkoobchodní slevy dané slevy jednoduše nastavíte. 

 

 

99.9 Modul EUR verze (pro SVK) - základní informace 



 

 

 

Modul EUR verze (pro SVK) slouží pro funkci e-shopu ve měně 

EURO. Pokud je aktivní tento modul, z hlediska správy 

(administrace) e-shopu je téměř vše stejné.  

 

Ceny produktů se zadávají jen v CZK, e-shop sám přepočítává 

cenu na EURA. Přepočet na EURA se provádí pomocí kurzu, který 

e-shop automaticky získává od České Národní Banky. 

 

 

 


