
E-Commerce pro profesionály 
= nevymýšlejte kolo

Efektivní cesta pro toho, kdo chce obchodovat a nikoliv 
trávit čas výstavbou internetového obchodu.
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Akcelerátor = „Urychlovač“

B2C, B2B, TELCO, FINANČNÍ SLUŽBY

• Osvědčené postupy

• Samospráva e-shopu bez 
nutnosti zásahu IT

• Nástroje pro integraci se 
systémem SAP

• Budoucí rozšíření o další 
produkty z rodiny Hybris
(Marketing, Prodej a jiné) 

SAP Hybris commerce





Nejpoužívanější moduly
K

at
al

o
g • Přidávání / Editace 

produktů

• Nahrávání fotek

• Hromadné úpravy

• Správa kategorií a variant

• Kontrola vyplněnosti 
obsahu produktu

• Nastavování cen produktů

• Správa popisů a názvů 
produktů

• Správa parametrů 
produktů

• Filtrování produktů

• Ukládání seznamu 
produktů

• Provazování produktů 
(předchůdce, up-sell, 
cross-sell)

D
es

ig
n

• Tvorba/Editace stránky

• Správa designu

• Přidávání komponent

• Úprava navigace

• Úprava stránky podle 
skupin

• Responzivní design

• Personalizace stránky

N
as

ta
ve

n
í • Správa zákaznických 

segmentů

• Základní věrnostní program

• Tvorba marketingových akcí 

• Nastavení vyhledávání 
(priority produktů, 
kategorií…)

• Správa uživatelů a 
uživatelských rolí

• Správa katalogů

• Úkolovník

• Hromadný import produktů

• Správa zobrazování 
disponibility

• Týmová komunikace



Modul Design
D

es
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•Tvorba/Editace stránky

•Správa designu

•Přidávání komponent

•Úprava navigace

•Úprava stránky podle skupin

•Responzivní design

•Personalizace stránky



Navigace

Bannery

Spodní navigace

Rotující formát

Produkty

Košík





• Kategorie

• Produkt

• Desktop / Mobil

Přidání rozšiřujících informací na stránky



Kategorie Canon?

ANO NEProduktová 
stránka



Personalizace stránky



Modul Nastavení
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•Správa zákaznických segmentů

•Základní věrnostní program

•Tvorba marketingových akcí 

•Nastavení vyhledávání 
(priority produktů, kategorií…)

•Správa uživatelů a 
uživatelských rolí

•Správa katalogů

•Úkolovník

•Hromadný import produktů

•Správa zobrazování 
disponibility

•Týmová komunikace



•Přidávání / Editace produktů

•Nahrávání fotek

•Hromadné úpravy

•Správa kategorií a variant

•Kontrola vyplněnosti obsahu 
produktu

•Nastavování cen produktů

•Správa popisů a názvů 
produktů

•Správa parametrů produktů

•Filtrování produktů

•Ukládání seznamu produktů

•Provazování produktů 
(předchůdce, up-sell, cross-
sell)

PCM module - Skvělý pomocník při práci s produkty
K

at
al
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g



Pokročilé možnosti 
personalizace

Distributed Order
Management 

Pokročilé 
vyhledávání a 

navigace

Silný Produktový 
Management

Topování produktů

Schvalovací procesy Podpora pro 
produktové balíčky

Moderní nástroje 
pro integraci a 

import dat

Funkcionality Product Content Managment (PCM) 





Nejlepší zákaznický servis? Customer Service Module!





Obecná architektura e-commerce



Nástroje pro integraci se systémem SAP



Implementace SAP Hybris









Zákazníci



Prostor pro Vaše otázky

Děkujeme za pozornost!


