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TYTUŁ: INTEGRACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO WEBLY.PL

CENA: 101,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: webly.pl (.: webly :.)
  Adres: Krakowska 5 lok.606
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 510715991
                

OPIS:

Firma CMS świadczy profesjonalne usługi w zakresie tworzenia sklepów internetowych,
migracji sklepów internetowych, naprawy już działających sklepów internetowych oraz
dostosowania funkcjonalności sklepów internetowych do potrzeb klienta pod marką
webly.pl. Firma CMS zajmuje się produkcją sklepów internetowych z indywidualnym
projektem graficznym, zaplanowaną pod oczekiwania klienta użytecznością serwisu oraz profesjonalnym wsparciem technicznym przez
cały okres użytkowania sklepu internetowego. Sklepy internetowe od webly.pl wyróżniają się pełną personalizacją projektu graficznego
sklepu internetowego, szerokimi możliwościami dostosowania funkcji sklepu internetowego do oczekiwań klienta, wykorzystaniem
profesjonalnego oprogramowania sklepu internetowego w sprzedaży internetowej oraz zabezpieczeniem sklepu internetowego przed
wszelkimi nadużyciami w sieci. Firma CMS wykorzystuje w produkcji sklepów internetowych platformy największych dostawców
oprogramowania: Joomla, PrestaShop, Wordpress, VirtueMart, WooCommerce, ShopGold, oscGOLD i dostosowuje je do indywidualnych
potrzeb klienta oraz rodzaju prowadzonej działalności. Firma CMS oferuje kompleksowe usługi umożliwiające uruchomienie sklepu
internetowego oraz przystosowanie go na potrzeby sprzedaży internetowej, konfigurację sklepu internetowego spełniającą wymogi
przeglądarek oraz dostosowane do wyszukiwarek internetowych, co znacznie poprawia możliwości pozycjonowania sklepu
internetowego. Firma CMS w ramach współpracy przy tworzeniu sklepu internetowego zapewnia hosting sklepu internetowego,
rejestrację i ochronę własności domeny, doradztwo przy wyborze firmy obsługującej płatności internetowe, uruchomienie płatności
internetowych w sklepie, obsługę i konfigurację różnych form dostaw: paczkomaty, kurier, PaczkawRuchu itp., integrację sklepu z
programem księgowym, magazynowym itp., opracowanie wymaganych dla sklepu internetowego dokumentów: polityka prywatności,
polityka bezpieczeństwa, polityka RODO, regulamin sklepu internetowego, zasady zwrotów i reklamacji, zasady gromadzenia i
przetwarzania danych.
Firma CMS oferuje nowoczesne narzędzia do prowadzenia sprzedaży internetowej, zapewnia wsparcie wdrożenia sklepu internetowego,
obsługę techniczną sklepu internetowego, szkolenie z obsługi sklepu internetowego oraz możliwości rozwoju oprogramowania sklepu
internetowego w przyszłości, dokonywania aktualizacji oprogramowania sklepu internetowego, aktualizacji zabezpieczeń sklepu
internetowego. Szczegółowa oferta firmy CMS obejmująca sklepy internetowe, strony internetowe, wizytówki firm w Internecie oraz
informacje o zakresie i możliwościach współpracy dostępne są na stronie www.webly.pl lub pod numerem 510 715 991.


