Internetový obchod
Internetové obchody a IS IMES·
IS IMES spolupracuje s internetovými obchody našich zákazníkù dvìma zpùsoby:
1) Pasivnì (nekompletnì) – zde internetový obchod komunikuje s Informaèním systémem èásteènì a
vìtšinou dávkovì. Z IS IMES se odesílají napø. nové položky, ceny a stav zboží.
2) Aktivnì (kompletnì) – zde v informaèním systému probíhá kompletní správa produktù, cenotvorby,
objednávek i partnerù/zákazníkù. Internetový obchod je pøímo napojen na databázi informaèního
systému IMES. Internetový obchod se automaticky pravidelnì aktualizuje. U produktù (položek) se
aktualizují jak informace základního charakteru, napø. název, popis, cena, stav na skladì, dostupnost,
foto, tak i další rozšiøující informace jako jsou parametry produktù, varianty, sety nebo modifikace
produktù
m
samozøejmostí je automatické ukládání pøijatých objednávek z e-shopu do informaèního systému a
odesílání informací o stavu vyøízení zpìt do internetového obchodu
m
v oblasti cen internetový obchod reaguje na zaøazení partnerù do cenových skupin v systému a
zobrazuje individuální ceny urèené konkrétnímu zákazníkovi

Internetové obchody a reference

Internetový obchod

m
hlavním obchodním partnerem na stranì internetových obchodù je firma netdevelo s.r.o. se svým

internetovým obchodem Shopsys. (Další podrobné Info na www.Shopsys.cz)

m
tento internetový obchod je plnì (interaktivnì) propojen s informaèním systémem IMES
m
spolupracujeme ale i dalšími obchody a pokud to umožòuje internetový obchod, tak není problém se

na univerzální rozhraní IMESU napojit
m
jako zástupce interaktivního propojení informaèního systému IMES a internetového obchodu jsme
vybrali internetový obchod WWW.PROPRUMYSL.CZ

m
tento Internetový obchod nabízí komponenty pro prùmysl, ale i spotøební elektroniky
m
unikátní je hlavnì úplným sortimentem valivých a kluzných ložisek a nabídkou prùmyslové

chemie
m
jeho provozovatel, firma Hoòka s.r.o., je dlouholetým uživatelem informaèního systému
IMES
m
vedle grafického ztvárnìní bylo primárním požadavkem na øešení internetového obchodu
kompletní propojení internetového obchodu s IS IMES, které do maximální možné míry
zefektivní správu tak rozsáhlého projektu
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