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Cena Kč

CMS
W1000

Základ CMS

15990

jádro, články, galerie, soubory ke stažení, tisk, správce souborů, SEO

Cena Kč

ROZŠÍŘENÍ
W1030

Produktové karty

4990

produktové karty, galerie, soubory ke stažení, tisk

W1040

Rozesílání novinek

2990

automatické i ruční rozesílání webových novinek na zaregistrované emaily

W1150

Komentáře

2990

možnost přidat komentář k článku

W1060
W1070

Vícejazyčné verze (cena za jeden jazyk)
vícejazyčné verze SK, EN, DE (další jazyky dohodou)

2990

Více administrátorů

2990

správa více uživatelů

W1080

Vyhledávání

1990

jednoduché vyhledávání v textech celého webu

W1090

Kniha hostů

1990

jednoduchá kniha hostů s administrací jednotlivých záznamů

W1110

Reklamní systém PLUS

2990

správa reklamních bannerů

W1120

Mapa stránek

990

zobrazí návštěvníkům mapu struktury menu celých www stránek

W1130

Rotace článků

1990

náhodné, nebo řízené střídání článků na první stránce www stránek

W1140

Krátké novinky

1990

zobrazení krátkých novinek v rámci www stránek

W1150

SEO balíček

1990

možnost nastavovat URL, title, klíčová slova a popis, správa přesměrování adres, možnost tvorby aliasů.

XW100

CMS - start - pronájem

390

pronájem základu webové prezentace, základní design, webhosting, aktualizace CMS zdarma

XW200

CMS - optimal - pronájem

cena je za jeden měsíc,
platba je minimálně na jeden
rok dopředu

590

pronájem webové prezentace s libovolným výběrem ze všech dostupných funkcí, základní design,
webhosting, aktualizace CMS zdarma
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cena je za jeden měsíc,
platba je minimálně na jeden
rok dopředu

Cena Kč

E-SHOP
E1000

Základ E-SHOP

25990

jádro, karty zboží, články, správce souborů, SEO

Cena Kč

ROZŠÍŘENÍ
E1020

Správa reklamních bannerů

2990

Správa libovolného počtu reklamních proužků

E1100

Platební brána PayU

2990

Platby přes platební bránu Payu více na www.payu.cz

E1030

XML výstup pro Zboží.cz a Heuréka.cz

2990

Generování datového souboru pro Zboží.cz a Heuréka. Plná podpora Heuréka Ověřeno zákazníky.

E1040

RSS kanál

1990

Výstup pro čtečky RSS kódu

E1050

Statistiky objednávek

1990

umožňuje zobrazit přehledy počtu objednávek a obratů za určitá období

E1060

Hodnocení produktu

990

umožňuje návštěvníkům známkovat jednotlivé produkty

E1070

Mapa stránek

990

zobrazí návštěvníkům mapu struktury menu

E1080

Vyhledávání

990

jednoduché vyhledávání v textech celého e-shopu

E1090
E1100

Vícejazyčné verze (cena za jeden jazyk)
vícejazyčné verze EN, DE (další jazyky dohodou)

2990

Cetelem - splátkový prodej

2990

úvěrová kalkulačka a možnost zažádat online o úvěr u společnosti Cetelem ČR

E1110

Dárky k objednávce

2990

Modul umožňuje dát zákazníkům možnost vybrat si dárek podle aktuální výše objednávky.

E1120

Objemové slevy

2990

Modul umožňuje dát slevu na aktuální objednávku podle výše celkové ceny objednávky.

E1130

Individuální slevy

2990

Možnost nastavení individuálních slev na zboží pro jednotlivé zákazníky na základě parametrů zboží.

E1140

Související produkty

2990

Modul umožňuje zobrazovat, na kartě produktu, produkty s ním související. Např. stejné řady výrobků,
nebo výrobky vzájemně se doplňující. Umožňuje zobrazovat i alternativní/podobné produkty.

E1150

Money S3 konektor

2990

Automatické importy zboží z Money S3. Export adresáře a objednávek do Money S3.

E1160

SEO balíček

1990

možnost nastavovat URL, title, klíčová slova a popis, správa přesměrování adres, možnost tvorby aliasů.

XE100

E-SHOP - start - pronájem

390

pronájem základu e-shop, základní design, webhosting, aktualizace e-shop zdarma

XE200

E-SHOP - optimal - pronájem

cena je za jeden měsíc,
platba je minimálně na jeden
rok dopředu

890

pronájem e-shop s libovolným výběrem ze všech dostupných funkcí, základní design, webhosting,
aktualizace e-shop zdarma
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cena je za jeden měsíc,
platba je minimálně na jeden
rok dopředu

Cena Kč

BAZAR
B1000

Bazar

7990

jednoduchý systém webového bazaru

Cena Kč

ROZŠÍŘENÍ
B1010

Uživatelské účty

4990

návštěvníci se mohou registrovat a pohodlněji tak spravovat svoje inzeráty pod svým účtem

B1020

Kreditní účty a zvýraznění inzerátů

3990

registrovaní uživatelé mají k dispozici kredity a za ty si mohou zvýrazňovat svoje inzeráty podle
nastavených možností zvýraznění

B1030

SMS dobíjení a zvýrazňování

3990

řešení ve spolupráci s firmou Mobil Bonus - uživatlé mají možnost připisovat přes SMS kredity na svůj
účet, nebo zvýrazňovat přímo inzeráty

B1035

SMS dobíjení a zvýrazňování - jiný poskytovatel

5990

řešení SMS přes jiného operátora

B1040

SEO balíček

2490

možnost nastavovat URL, title, klíčová slova a popis

B1050

Texty v masce

2490

různé texty, které nelze nikam zařadit, volané v masce webu podle jejich identifikátoru, patička, různá
upozornění
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Cena Kč

Webhosting
H8001

Webhosting

290

200 MB, PHP5, MySQL5, denní zálohy, podrobné statistiky (Webalizer), 10 e-mailových schránek, 10 emailových aliasů, vlastní adresa POP3 a SMTP, antivir, antispam, možnost využití webmailu

Cena Kč

Služby
S9001

cena je za jeden měsíc,
platba je minimálně na jeden
rok dopředu

Návrh optimální struktury prezentace

2000

navržení optimální struktury webových stránek

S9002

Naplnění prezentace daty

200

jedná se o cenu při použití podkladů v elektronické podobě

S9003

za jednu stránku

Další správa web prezentace

200

jedná se o cenu při použití podkladů v elektronické podobě, v individuálních případech je možnost se
dohodnout na měsíčním paušálním poplatku

S9004

Individuální úpravy a práce

800

úpravy dle dohody a požadavků zákazníka, aktualizace, opravy a jiné služby spojené s provozem
webových stránek

S9005

Návrh a zpracování grafického designu

podle náročnosti

Zaškolení správce web prezentace

800

(doprava a cestovní výlohy jsou řešeny individuálně v upřesněné nabídce)

S9007

Individuální úpravy a práce

(cena za každou
započatou hodinu)

800

(úpravy dle dohody a požadavků zákazníka, aktualizace, opravy a jiné služby spojené s provozem
webových stránek)

S9008

(cena za každou
započatou hodinu)

5000 až 15 000

navrh a zpracovani masky web prezentace

S9006

za jednu stránku

Zpracování masky pro design CMS, E-SHOP nebo BAZAR

(cena za každou
započatou hodinu)

5000

(zpracování navrženého nebo stávajícího designu do masek pro jednotlivé produkty)

S9009

Aktualizace systému na jiném hostingu než PRO-WEB webhosting

2000

S9010

Zprovoznění systému na jiném hostingu než PRO-WEB webhosting

3000

Upgrade CMS nebo E-SHOP

3000

S9020

(z předchozí verze)

S9030

Upgrade CMS nebo E-SHOP

6000

(z libovolné verze)
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