INFORMACE O NOVÉ VERZI E-SHOPU CLEVERO – 9.0
Vážení zájemci o e-shopy a aktivní e-shopaři,
dovolte nám představit nejnovější verzi našeho chytrého e-shopu Clevero označenou
jako 9.0. Níže v tomto dokumentu nejdete popsané klíčové změny a novinky, které jsme pro vás
připravili.
Zvažujete pronájem e-shopu, ale máte vyšší požadavky? Nyní si u nás můžete vybrat ze
dvou šablon a celý e-shop vám spustíme do několika hodin! K dispozici budete mít vždy ty
nejmodernější funkce.
V administraci e-shopu pak nově najdete přehledný intuitivní dashboard, díky kterému
budete mít absolutní přehled o objednávkách a tržbách. Určitě oceníte i praktickou video
nápovědu, která vám usnadní orientaci v administraci, správu produktů i třeba vkládání článků
a aktualit. Bližší informace o nové verzi vám rád podá náš obchodní zástupce, neváhejte jej
proto kontaktovat.

Tým Clevero

1. Novinky varianty Clevero Easy
Pro ty z vás, kteří chtějí nastartovat svůj online byznys téměř okamžitě, máme revoluční
řešení. Náš e-shop k pronájmu ve variantě Easy můžete spustit už za pár hodin, stačí si vybrat
šablonu a mít vlastní doménu.

1.1.

Výběr ze dvou moderních šablon

Při rychlém zakládání e-shopu si můžete okamžitě vybrat ze dvou předem připravených
šablon. Obě obsahují ty nejmodernější funkce, na jejichž rozvoji neustále pracujeme, a proto
nikdy nezestárnou. Samozřejmostí je i zcela responzivní grafika, aby vaši zákazníci mohli
pohodlně nakupovat nejen z počítače, ale i tabletu nebo mobilního telefonu.

Výhodnou našich šablon je přehledná a jednoduchá kategorizace, která zákazníkům
umožní najít přesně to, co hledají. Pomocí dlaždic s fotografií si vyberou konkrétní skupinu
produktů.

Přímo v detailu produktu si pak zákazníci mohou vybrat z variant, podívat se na
hodnocení i přečíst obsáhlý popis plněný z administrace. Ve spodní části je praktická sekce
„Příbuzné produkty“, která pomůže zákazníkům rychle přejít na další produkty z kategorie.

1.2.

Rychlé zřízení na vlastní doméně

Po výběru šablony a zřízení vlastní domény vám můžeme e-shop zprovoznit opravdu rychle.
Náš tým Clevero během pár hodin napojí e-shopu administraci a vy můžete začít prodávat.
Kromě rychlosti je velkou výhodou tohoto systému i práce s nejnovějšími funkcemi. E-shop
bude pořád aktuální a práce našich vývojářů na něm neskončí.

2. Nový dashboard v administraci pro absolutní přehled
Abyste vždy věděli přesně, kolik váš e-shop vydělává, jaká je návštěvnost i jaké jsou vaše
nejsilnější produkty, připravili jsme vám jednoduchý a moderní dashboard s nejdůležitějšími
přehledy.
V horní části najdete zprávy o nejaktuálnějších novinkách v Clevero systému, níže pak čtyři
barevné dlaždice s přehledem objednávek, obratu, návštěvnosti a registrovaných uživatelů.

Dále si můžete zjistit, v jakém stavu jsou aktuálně vaše objednávky, které z nich přišly
dnes, jaké jsou nejprodávanější produkty i poslední zveřejněné aktuality. S jednotlivými částmi
dashboardu můžete jednoduše pohybovat a sestavit si tak přehled, který bude vyhovovat přímo
vám.

3. Nevíte si rady? Koukněte na naše video nápovědy
Pro ty, kteří někdy tápou v systému administrace, jsme vytvořili jasné a stručné video
nápovědy, které jednotlivými sekcemi provedou. Díky video nápovědám tak každý lehce

zvládne upravovat detaily produktů, obsah stránek, vytvořit hromadný export nebo spravovat
objednávky a další.
Jednotlivá videa s textovými i mluvenými popisy najdete nejen v sekci Nápověda, ale také
se k nim dostanete i jediným kliknutím na ikonu kamery v horní části administrace.

Video se vám otevře přímo na stránce a vy tak máte řešení rovnou po ruce.

4. Rychlejší načítání stránek pro spokojenost nejen klientů
Zapomeňte na pomalé načítání obrázků a odcházející zákazníky. My v Clevero verzi
9.00 dbáme na komfort uživatelů, a proto jsme zavedli nový systém načítání obrázků.
Načteny jsou pouze ty obrázky, které uživatel přímo vidí, zbylé obrázky na stránce se pak
načítají až postupně. Nejen že se takto stránka načte podstatně rychleji, ale také šetří
spotřebu mobilních dat.

5. Kontakty
Zaujaly vás naše novinky? Ať už jste náš stávající klient nebo zájemce o e-shop
Clevero, kontaktujte nás a společně najdeme to pravé řešení. Pomůžeme vašemu online
podnikání vyrůst.
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