Sklepy internetowe i usługi dodatkowe

Dedykowane sklepy internetowe

Dedykowane sklepy internetowe przeznaczone są dla Klientów, którzy potrzebują unikatowych systemów sprzedażowych ze względu na
specyfikę oferowanych produktów. To sprzedawany przez Klienta produkt definiuje wygląd i określa jakie funkcjonalności powinien mieć
e-sklep. Charakterystyka produktu, a w szczególności branża i sektor gospodarki, wpływają na sposób sprzedaży i prezentacji rzeczy.
Każdy rodzaj produktu wymaga indywidualnego systemu sprzedaży i odpowiedniego sklepu internetowego.
CaseLayer buduje od podstaw dedykowane sklepy internetowe, uwzględniając wszystkie potrzeby Klienta i potrzeby oferowanych przez
niego produktów. Tworzy kompleksowe rozwiązania IT, które zapewniają koordynację procesu sprzedaży produktu - od zapisu klienta,
złożenia zamówienia przez potwierdzenia zamówienia, aktualizację liczby dostępnych produktów na stronie sklepu internetowego po
śledzenie stanów magazynowych. E-sklep można zintegrować z wieloma systemami tworząc bogaty wachlarz funkcjonalności
pozwalający na obsługę całego procesu sprzedaży. Dedykowany sklep internetowy może być wyposażony chociażby w funkcję
wysyłania powiadomień e-mail, powiadomień SMS o wysyłce produktu, o aktualizacji statusu zamówienia, zapewniać monitoring stanów
magazynowych, może być także zintegrowany z systemami firm kurierskich, firm spedycyjnych, z portalami społecznościowymi czy
z internetowymi narzędziami do analizy statystyk serwisów WWW (Google Analytics).
CaseLayer tworzy sklepy internetowe, które można w szybki i przystępny sposób modyfikować i dostosowywać do ciągle zmieniającego
się rynku przez wprowadzanie nowych funkcjonalności i wdrażanie nowych metod marketingowych.
CaseLayer dostarcza także narzędzia do prowadzenia skutecznego e-marketingu. Zapewnia całe zaplecze marketingowe od landing
pages po generowanie leadów przez e-mail marketing.
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Sklepy internetowe tworzone przy pomocy rozwiązań Open
Source
Sklepy internetowe tworzone przy pomocy oprogramowania Open Source są dobrym rozwiązaniem dla Klientów rozpoczynających handel
e-commerce oraz budujących swoją pozycję na rynku. Sklepy oparte na Open Source są darmowe i można je uruchomić dysponując
ograniczonym budżetem.
Sklep internetowy zbudowany w oparciu o rozwiązania Open Source posiada określone funkcjonalności, których nie można dowolnie
modyfikować. Budując e-sklep należy dostosować się do gotowych rozwiązań, określających choćby wygląd systemu zamówień,
systemu zakupu czy proces rejestracji nowego użytkownika.
Funkcjonalności sklepów internetowych bazujących na Open Source można rozszerzyć poprzez zastosowanie różnego rodzaju dodatków
w postaci wtyczek (pluginów) czy modułów.
CaseLayer budując sklep internetowy przy użyciu systemów Open Source wybiera optymalne rozwiązanie dla Klienta. Wybór konkretnego
rozwiązania powinien być dobrze przemyślany i uwzględniać nie tylko czas, który jest potrzebny na zainstalowanie i uruchomienie
e-sklepu, ale przede wszystkim należy wziąć pod uwagę funkcjonalność oraz możliwość późniejszego jej rozszerzania, sposób
użytkowania, aktualizacji oraz wprowadzania modyfikacji.
CaseLaer tworzy sklepy internetowe w oparciu o następujące dostępne na rynku oprogramowanie Open Source :
• PrestaShop
• Magneto,
• WooCommerce.
Funkcjonalność sklepów internetowych zbudowanych na PrestaShop, Magneto, WooCommerce można rozszerzyć poprzez zastosowanie
gotowych już dodatków jak i poprzez dopisanie własnych. Zaletą budowania sklepu internetowego przy pomocy rozwiązań Open Source
jest nie tylko mnogość gotowych modułów, wtyczek czy rozszerzeń, ale przede wszystkim przetestowany skrypt, z którego korzystają
tysiące sklepów sprzedających on-line.
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Usługi dodatkowe
Usługi dodatkowe przeznaczone są dla Klientów, którzy mają już sklep internetowy, a potrzebują go ulepszyć, usprawnić bądź
zoptymalizować jego działanie.
CaseLayer dla posiadaczy sklepów internetowych oferuje usługi integracji sklepów internetowych z innymi systemami, wprowadzanie
zmian treści zamieszczonych na stronach sklepów internetowych oraz inne czynności administracyjne.
CaseLayer zajmuje się także dostosowywaniem istniejących e-sklepów do ciągle zmieniającego się rynku i wprowadzaniem nowych
metod marketingowych mogących mieć znaczny wpływ na wzrost sprzedaży
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Skontaktuj się z nami
Kontakt:
kontakt@caselayer.pl
PL +48 (22) 208 5206
US +1 (415) 800 4908

Biuro:
CaseLayer Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23
35-105 Rzeszów
NIP: 8133713393
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do KRS: 0000596015
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