INTERNETOVÝ
OBCHOD FAJNYSHOP
HELIOS Red

Internetový obchod fajnySHOP je jeden z internetových obchodů, který je napojený na účetní ekonomický
systém HELIOS Red. Aplikace HELIOS Red obsahuje v modulu Skladová evidence funkci e-shop, pomocí které je možné exportovat data ze skladu do internetových obchodů. Modul Nákup a prodej systému
HELIOS Red zahrnuje import objednávek z e-shopu. V modulu se zavede prodejní objednávka a nastává
standardní proces vykrytí objednávky - vyskladnění, vystavení faktury, přenos tržeb do účetnictví a podobně. Exporty a importy probíhají prostřednictvím formátu xml. K exportům a importům máme připravenou jak textovou, tak interaktivní video dokumentaci.
Základní rysy internetového obchodu FajnySHOP
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neomezený počet položek, oddělení apod.
Individuální design e-shopu nebo již hotová šablona
Přehledná a uživatelský příjemná administrace
SEO – optimalizace
Statistiky objednávek
Exporty pro vyhledávače zboží
Variabilita a rozšiřitelnost
Jednorázová koupě nebo pronájem
Redakční systém pro administraci obsahu podstrání
Neustálý vývoj a zdokonalování aplikace
Individuální přístup k potřebám zákazníka
Přehledný, snadno použitelný a graficky originální
E-mailový zpravodaj
Hodnocení zboží
Propojení na IS dodavatelů
Rozšířené dopravy a platby
Export pro vyhledávače zboží

Vazba na modul SKLADOVÁ EVIDENCE systému
HELIOS Red
•
•
•
•
•

Přenos dat, skladové číslo, výrobní číslo, cena s DPH (dopočítává se bez DPH), hodnota DPH, počet výrobku v baleni,
hmotnost, záruka, počet skladem, atd.
Přenos stromové struktury
Přenos ceníku
Obrázky je možno kopírovat přes FTP nebo pomocí administrace.
Při importu je možno určit zda k výrobkům zadávat komentáře, aktualizovat pouze stav skladu, nebo zobrazit chybějící
položky

Vazba na modul NÁKUP A PRODEJ systému HELIOS Red
•
•
•
•
•

Import objednávek do HELIOS Red, a následně z nich vystavovat výdejky a faktury
Možnost zakládat nové skladové karty v HELIOS Red
Párování objednávek a odběratelů.
Automatický přenos objednávek do HELIOS Red (na jedno
kliknutí nebo automatické spuštění)
Propojeni dopravy a plateb na skladovou kartu

Aplikace na administraci importu / exportu
•
•

Provádění importu a exportu na jedno kliknutí
Možnost provádění automatického zpracování v cyklech (např.:
každou hodinu)

Reference:

www.nej-ceny.cz

Zakoupení a financování e-shopu fajnySHOP

Informace o instalaci a ceník si vyžádejte na uvedených
kontaktech. Najdete je také na internetových stránkách
http://www.fajny-web.cz v sekci FajnySHOP

Producent e-shopu fajnySHOP
J+M výpočetní technika
Hlučínská 158
747 21 Kravaře – Kouty
mobil: 553 673 233
info@j-m.cz

Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 02
www.helios.eu
tel.: 244 104 118 nebo 495 809 201, e-mail: helios.info@assecosol.eu

