SI ŽELITE POPOLN NADZOR
NAD VAŠO SPLETNO
TRGOVINO?
Visoko
kakovostna
in
varna
spletna
platforma Magento vam kot upravljalcu
spletne trgovine omogoča popoln nadzor in
poslovanje brez kakršnihkoli omejitev. Če
izberete Magento, izberete prilagodljivost.
Magento je izredno bogata in uporabniku
prijazna
rešitev,
ki
nudi
možnost
učinkovitega in kreativnega nadzora nad
videzom,
vsebino
in
funkcionalnostmi
spletne
trgovine,
od
promocije
do
realizacije.

BODITE KORAK PRED
KONKURENCO
V sodobnem času zgolj fizična trgovina in
spletna stran ne zadoščata več. Svojim
uporabnikom omogočite, da aktualno ponudbo
spremljajo v vaši spletni trgovini in si tako
povečajte prodajo in delež zvestih strank.
Magento je neposreden odgovor na najnovejše
potrebe sodobnega Online kupca. Hitro in
učinkovito do novih kupcev, ki vas že čakajo
na spletu.
Izredna razširjenost tudi v Sloveniji, vam
zagotavlja visoko kakovost, naše bogato
znanje in izkušnje pri implementaciji pa hitro
in učinkovito pot do željene rešitve.

S pomočjo odzivnega dizajna bo vaša spletna trgovina videti osupljivo tudi
na katerikoli mobilni napravi.

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

Agenda Open Systems

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY,S BUSINESSES

ZAKAJ MAGENTO?
•
•
•
•
•

Stabilna in varna rešitev,
veliko funkcionalnosti vključenih v
osnovno rešitev,
napredne funkcionalnosti na voljo z
dodatnimi moduli,
zagotovljena podpora v Sloveniji,
prijazen uporabniški vmesnik.

S spletno trgovino Magento dosezite
digitalno transformacijo poslovanja in
mednarodno širitev, svojim uporabnikom pa
omogočite enovito uporabniško izkušnjo
(omnichannel).
Vključene so sodobne tehnologije in
koncepti večuporabniškega dela, različnih
delovnih
okolij,
različic
vsebin
ter
upravljanja
notranjih
procesov,
kar
postavlja Magento daleč pred konkurenco.

AGENDA OPEN SYSTEMS:
VAŠ PARTNER IN
SVETOVALEC
Kot
zaupanja
vreden
in
visoko
kompetenten
partner
s
številnimi
referencami vam pomagamo pri:
•

•

•
•
•
•
•

svetovanju, načrtovanju ter
infrastrukturnega okolja v
razpoložljivi konfiguraciji,
načrtovanju,
razvoju
in
postavitve
ali
prenove
trgovine,
implementaciji
odzivnega
(Responsive Web Design),
razvoju
in
implementaciji
funkcionalnosti,
integraciji z zalednimi sistemi,
gostovanju spletnih aplikacij,
vzdrževanju in podpori.

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

izvedbi
visoko
izvedbi
spletne
dizajna

KLJUČNE PREDNOSTI IN
FUNKCIONALNOSTI:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

odprtokodna platforma na voljo v
brezplačni (Community Edition) ali
Enterprise različici,
upravljanje
spletne
trgovine
s
pomočjo
enostavnega
in
intuitivnega
administratorskega
vmesnika,
podpora večjezičnosti,
naročanje na novice,
oblikovanje skupin kupcev,
ocenjevanje izdelkov in ankete,
akcijski izdelki in popusti,
statistika naročil,
prikaz razpoložljivosti izdelka,
bogati
opisi,
metapodatki,
fotografije izdelkov ...
filtriranje izdelkov po kolekcijah/
ceni/ barvi …,
nazadnje pregledani izdelki,
primerjave izdelkov,
priporočeni izdelki,
seznam želja,
imena kupcev, ki so zapustili svoje
košarice,
širok nabor preddefiniranih poročil
(o izdelkih z nizkimi zalogami,
poročila
o
dostavah,
poštnih
stroških ...) z možnostjo izvoza
podatkov,
najpogosteje pregledani izdelki,
različne možnosti promocij (glede
na izdelek ali skupino izdelkov ...),
različne
plačilne
metode:
po
povzetju, po predračunu, kreditne
kartice, Moneta … in veliko več.

novih

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

