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E-commerce
Sklepy internetowe
Zajmujemy się kompleksowym
tworzeniem sklepów internetowych.
Oferujemy Państwu platformę dającą
nieograniczone możliwości, w pełni

• sklep dostosowany do potrzeb
klienta,

• elastyczny system nastawiony na
dowolny rozwój poprzez rozbudowę

elastyczną ofertę ze sprawdzonymi

serwisu, dedykowane rozwiązania w

rozwiązaniami i możliwością

dowolnym czasie,

wprowadzenia dedykowanych
rozwiązań. Platformę, którą użytkują już
wymagający i prężnie rozwijający się

• łatwa, intuicyjna obsługa, przyjazny
panel, ułatwiający dokonywanie

klienci, których rozwój w dużej mierze
zależy od możliwości naszego

zakupów przez użytkownika

• konta użytkowników;
• automatyzacja z systemem

oprogramowania.

fakturowym,
Nasz system, obsługuje cały proces od
przedstawienia atrakcyjnej oferty
produktowej przez proces zamówienia
aż do rozliczenia i reklamacji. Do

• faktury dostępne z poziomu strony
www dla klientów (PDF),

• integracja z dowolnymi systemami
płatności, aukcjami internetowymi,

Państwa użytku czekają gotowe

porównywarkami internetowymi,

integracje z płatnościami,

• nieograniczona ilość kategorii i

porównywarkami produktów (np.
Ceneo) czy aukcjami internetowymi (np.
Allegro). Platforma posiada
dostosowany magazyn produktów,

produktów,

• magazyn produktów,
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dzięki któremu mogą Państwo
nadzorować ich ilość i zapotrzebowanie.

• historia zamówień,
• obsługa wielu walut.

Wszystkie prezentowane
funkcjonalności i rozwiązania są już
gotowe, sprawdzone i na bieżąco

Szczegóły Imperial eCommerce

aktualizowane, dzięki czemu, czas jaki
muszą Państwo czekać na swój produkt
jest znacząco krótszy. Do każdej
realizacji oferujemy bezpłatny rok
pomocy technicznej i wsparcia w
zakresie obsługi oraz konfiguracji
systemu.

Platformy B2B
Wiele firm, w dzisiejszych czasach,
potrafi umiejętnie wykorzystać swoje
zasoby i możliwości jakie stawia przed
nimi Internet, co za tym idzie ich rozwój
prężnie pnie się do góry. Wraz z
rozwojem naszego przedsiębiorstwa,

• poprawienie wydajności pracy w
firmie, optymalizacja czasu pracy

• integracja zewnętrznych systemów,
• wsparcie partnerów biznesowych
(programy partnerskie /

zwiększa się również ilość informacji,
pojawiają się nowi partnerzy i

lojalnościowe / afiliacyjne),

• ustalanie cen, indywidualnych

współpracownicy.
Aby firmy mogły nad tym wszystkim
zapanować i usprawnić swoja pracę

rabatów itp.,

• przechowywanie i analiza informacji o
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wdrażają coraz nowsze i

kontrahentach i partnerach,

wyspecjalizowane systemy, które często
działają jako osobne produkty,

• usprawnienie pracy wewnątrz
przedsiębiorstwa (umowy /

powodując niestety rozproszenie i

ofertowanie / rezerwacja zasobów /

nieefektywny przepływ danych.

itp.), podwyższenie jakości obsługi
klienta,

• obieg dokumentów powiązany z

Nasza platforma B2B, oparta na
autorskim systemie Imperial, posiada
doskonały silnik, dostosowujący się do
indywidualnych potrzeb klienta.
Platforma którą proponujemy jest

repozytorium,

• śledzenie czasu pracy pracowników,
• zarządzanie całością z poziomu
jednego panelu administracyjnego,

zaawansowanym systemem,
integrującym używane w Państwa firmie

• otwartość architektury systemu na

systemy, bądź wprowadzająca swoje

wprowadzanie formuł biznesowych

rozwiązania. System usprawnia procesy

(np. edycja warunków umów),

biznesowe poprzez optymalizację
procesów zachodzących pomiędzy firmą
(wewnątrz niej) czy też jej partnerami
bądź kontrahentami.
Platformy typu B2B mogą składać się z

• konferencje audio / video z
możliwością udostępniania ekranu,

• baza wiedzy,
• bezpieczeństwo danych.

wielu elementów związanych z
prezentacją informacji za które
odpowiedzialne są systemy zarządzania
treści CMS, systemy CRM,
odpowiadające za kontakt z klientem
czy partnerem biznesowym,
usprawniające procesy zachodzące
wewnątrz firmy, sprzedaż online,
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systemy fakturowe itp.

Zintegrowanie wielu systemów w jedną
całość polepszy przepływ informacji,
poprawi jej gromadzenie i wesprze ich
efektywne wykorzystanie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynkowym stworzyliśmy system
ułatwiający zarządzanie w biznesie i
wspomagający komunikację na
wszelkich jego szczeblach. Platforma
posiada funkcjonalności, niezbędne
podczas prowadzenia sprzedaży w
Internecie, elastyczną budowę
pozwalającą wdrożyć dowolne,
indywidualne rozwiązania, wspierające
poszczególne potrzeby klientów.
Posiadamy doświadczenie w
projektowaniu, budowie i rozwijaniu
struktur sprzedaży na bazie systemów
B2B – wielu podmiotów powiązanych ze
sobą biznesowo.

Platformy sprzedaży B2C
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Oferowana przez nas platforma
sprzedażowa B2C, powstała w celu
stworzenia nowych możliwości rozwoju
Państwa biznesów. Integracja
systemów, aplikacji używanych w firmie

• intuicyjny, sprawny proces zakupowy,
• intuicyjny panel administracyjny,
• system dostosowany do
indywidualnych potrzeb, z

umożliwi sprawną wymianę danych, a
tworzenie dedykowanych rozwiązań

możliwością dowolnej rozbudowy,

• integracja różnych procesów

platformy B2C wesprze obsługę

biznesowych w jeden spójny system,

indywidualnych klientów.

• pełna integracja różnych aplikacji,
systemów używanych w Państwa
biznesie,

Poprzez ustandaryzowanie procesów
zachodzących w firmie ograniczymy i
zniwelujemy koszty. Wdrożony system,
integrujący poszczególne elementy

• integracje baz danych,
• bezpieczeństwo systemu i danych,
pełna zgodność z GIODO.

stanie się spójnym elementem,
usprawniającym pracę i gotowym do
rozwoju.

Wdrożenie platformy B2C dostarczy
Państwu nowych możliwości, znacznie
W ramach
stosujemy
pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu.
poszerzy
drogęserwisu
rozwojową,
zwiększy
Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one

efektywność przez co poprawi

umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia.

wizerunek w branży.

Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności
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