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El. prekybos startui
Suprantame, kad norėdami užsitikrinti konkurencinį
pranašumą, pradėti prekiauti internetu siekiate kuo greičiau.
Todėl, suvienijome jėgas su el. prekybos platformų ekspertais
Invertus ir paruošėme Jums geriausią pasiūlymą el. prekybos
startui – šiuolaikišką, pagal Jūsų poreikius pritaikomą
Prestashop el.parduotuvę integruotą su modernia Microsoft
verslo valdymo sistema. Nėra ko laukti, laikas prekiauti!



El. parduotuvė
Šiuolaikiško dizaino, profesionali,
daugiafunkcinė el. parduotuvė
Prestashop pagrindu, pritaikyta
visų dydžių ir tipų įrenginiams bei
ekranams. 



- Integracija su DPD, „Omniva“ ar LP Express prekių

paėmimo ir pristatymo platformomis.

- Integracija su „Opay“ arba „Paysera“ mokėjimų

aptarnavimo platformomis.

- Krepšelio didinimo moduliai leidžiantys automatizuotai

pasiūlyti papildomas ir susijusias prekes, eksploatacines

medžiagas.

- BDAR atitikties ir naujienlaiškių registracijos modulis.

- Marketingo automatizavimo ir socialinės medijos kanalų

integravimo modulis.

- Produktų derinimo modulis. Galimybė padidinti

pardavimus leidžianti klientams patogiai komplektuoti

skirtingų savybių ir specifikacijų individualizuotus

produktus.

El. parduotuvės
privalumai



Integracija
Tinklo tarnybų rinkinys, kurių
pagalba automatizuojamas visų
su e-komercija susijusių duomenų
apsikeitimas.



- Realiu laiku atnaujinami duomenys.

- Efektyvesnis tiekimo grandinės planavimas – klientus

prekės pasiekia žadėtą dieną, o pastovus klientų

pasitenkinimas užtikrina didesnes pajamas verslui. 

- Ženkliai padidinamas veiklos efektyvumas ir

sumažinama žmogiškųjų klaidų riziką, nes nereikia el.

komercijos platformoje rankiniu būdu naujinti prekių

informacijos, kainų bei likučių, dubliuoti pirkėjų duomenų

per kelias sistemas ar į verslo valdymo sistemą vesti

gautų užsakymų – visa tai integracijos pagalba įvyksta

automatiškai.

Integracijos 
 naudos



Verslo valdymo
sistema
Daugiau nei 30 metų vystoma pasaulinio
lygio sistema Microsoft Dynamics 365
Business Central, pritaikyta Lietuvos rinkai,
idealiai tinkanti gamybinių, prekybinių ir
paslaugų įmonių procesų valdymui.



VIENAS DUOMENŲ ŠALTINIS

Visi įmonės duomenys kaupiami vienoje sistemoje, todėl,

juos paprasta pasiekti, analizuoti realiu laiku ir gauti

naudingas įžvalgas. 

AUGANTI SISTEMA

Pradėję nuo standartinio funkcionalumo, vėliau galite

prisijungti išaugusiems poreikiams reikalingus modulius.

PRISITAIKO PRIE DARBUOTOJO

Sistema pritaikoma pagal darbuotojo rolę įmonėje,

atsižvelgiant į individualius poreikius ir atsakomybes.

Užtikrinama individuali prieiga prie vartotojo pareigas

atitinkančios informacijos ir užduočių.

Verslo valdymo
sistemos
naudos



Jei ieškote lengvai naudojamos el. parduotuvės
integruotos su modernia verslo valdymo
sistema, o gal tik vienos iš šių el. prekybos
sudedamųjų dalių, susisiekite:

+370 620 93555klausk@softera.lt

Skaitmenizavę verslą šiandien, paklojate
pamatus tolesniam augimui rytoj! 


