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Joomla! eCommerce Edition 

 

Predstavuje komplexné riešenie Vašej internetovej prezentácie a 

elektronického obchodu v jednom balíku. 

Je založený na redakčnom systéme Joomla! a  

elektronickom obchode VirtueMart. 

Joomla! 

Joomla! je oceňovaný Content Management System 

(CMS), Redakčný systém určený pre vytváranie web-

stránok a ďalších online aplikácií.  

Joomla! je open source riešenie voľne dostupné pre 

každého. 

Joomla! je použiteľná pre jednoduché spravovanie kaž-

dého aspektu vašej webstránky, od pridávania obsahu a 

médií po updatovanie a produktové katalógy alebo ro-

benie online rezervácií a pod. 

Joomla! je výkonná aplikácia na správu obsahu bežia-

cej stránky, ale skutočné možnosti poskytuje práve jej 

aplikačný framework. Tento dáva možnosť tisíckam 

vývojárov vo svete vytvárať neobmedzené množstvo 

doplnkov a rozšírení systému čo umožňuje Joomla! 

nasadenie v akejkoľvek oblasti. Tu je len niekoľko prí-

kladov nasadenia stoviek dostupných rozšírení systému: 

 

• Dynamické tvorby formulárov 

• Obchodné a organizačné katalógy 

• Správa dokumentov 

• Obrázkové a multimediálne galérie 

• E-commerce riešenia  

• Online obchody  

• Správa hotelov a rezervácií 

• Diskusné fóra a chaty  

• Kalendáre 

• Blogg software 

• Katalógové riešenia 

• E-mail newslettre  

• Zberanie dát a hlásenia  

• Systémy reklamných bannerov 

• Predplatné systémy 

• a oveľa viac… 

 

SENTIO má bohaté skúsenosti s imple-

mentáciou web-riešení založených na 

CMS Joomla! 
 

Sme pripravení poskytnúť Vám služby : 

• Inštalácia CMS Joomla! 

• Konfigurácia Vašich stránok 

• Grafický návrh - šablóny 

• Komplexné riešenia v oblasti formulárov a 

spracovania dát cez web-stránku 

• Databázové služby 

• Manažérske informačné systémy 

• Poradenstvo 

eCommerce 
riešenie pre internetový obchod 



Produkty : 

• Neobmedzený počet produktov a kategórií 

• Možnosť zobraziť len ako "Katalóg" (bez funkcie 

predaja) 

• Neobmedzený počet kategórií a podkategórií, pro-

dukt môže byť zaradený aj do viacerých kategórií 

• Usporiadanie stromu produktov podľa Vášho žela-

nia 

• Umožňuje predávať i "tovar na stiahnutie" - napr. 

software, obrázky, MP3 a pod. 

• Pre každý produkt je možné priradiť obrázok a 

náhľad 

• Každý produkt môže mať priradené atribúty (farba, 

veľkosť a pod.) s rôznymi cenami 

• Umožňuje používať zľavy (% alebo čiastka) aj 

časovo obmedzené 

• Pre každý produkt je možné zadať detailný popis a 

obrázky 

• Import/export tovarov cez CSV súbor 

• Možnosť využiť skladový modul - predaj len pro-

duktov na sklade 

• Automatická notifikácia zákazníka ak je produkt 

znova na sklade 

• Možnosť zaradiť produkty do "akcie" 

 

Zákazníci: 

• Možnosť zaraďovať zákazníkov do skupín 

• Možnosť nastaviť pre skupinu globálne zľavy 

• Možnosť nastaviť viacero cien pre tovar - pre sku-

piny zákazníkov, resp. pre objem nákupu 

VirtueMart 

Konfigurácia a správa systému: 

• Umožňuje ovládať obchod priamo z web-stránky 

• Prístupové práva - používateľ môže byť zaradený 

do rôznych skupín (napr. “admin”, “storeadmin”, 

“shopper” ,“demo”) 

• Možnosť meniť šablóny pre produkty 

• Správa menových jednotiek a krajín 

• Rozšírenie obchodu rôznymi prídavnými modulmi 

• Základné sady reportov - zostáv - prehľad o obcho-

de 

 

Objednávkový systém: 

• Kompletný objednávkový systém - objednávky 

zasielané cez e-mail 

• Automatické upozornenie zákazníka na zmenu sta-

vu objednávky 

• Voliteľné stavy objednávky (napr. spracovaná, vy-

bavená, tovar odoslaný, zrušená a pod.) 

 

Zákaznícky modul: 

• Jednoduché vyhľadávanie v zozname produktov na 

základe rôznych kritérií 

• Zákazník má informáciu o "bežnej dobe dodávky" 

pre konkrétny tovar (aj graficky) 

• Zákazník sám spravuje svoje kontaktné informácie 

(dodacie adresy, fakturačné údaje) 

• Zákazník vidí zoznam svojich objednávok a ich 

detaily 

• Objednávky sú potvrdzované e-mailom - možnosť 

prispôsobiť šablónu správy 


