INFORMACE O NOVÉ VERZI E-SHOPU CLEVERO – 7.00
Vážení provozovatelé e-shopů,
dovolte nám představit další verzi našeho e-shopu Clevero – označenou jako 7.00.

Níže v dokumentu jsou popsané klíčové změny oproti předchozí verzi.
Na počátku roku 2017 naše firma přešla na nový obchodní model. Všichni, kteří si
platí měsíční licenci k užívání e-shopu Clevero mají mj. 2x do roka upgrade jejich systému
ZDARMA. V rámci upgradů se tak majitelům e-shopů dostávají stále nové a nové funkce,
které dělají váš e-shop na trhu e-commerce úspěšnějším. Pokud jste si v minulosti e-shop
Clevero od Poski.com jednorázově odkoupili a neplatíte si licenci dle nových podmínek –
přejeďte na nový obchodní model a posuňte své podnikání vpřed! Bližší informace o
novém modelu najdete u svého obchodní zástupce.

Tým Clevero

1 Výběr nejvýraznějších změn v nové verzi
Rádi bychom Vám připomenuli několik aktualizací, které jsou pro Vás užitečné a
usnadňují Vám správu Vašeho e-shopu. Klienti využívající e-shop Clevero mají aktuální verzi
ze všemi funkcionalitami.

1.1 Změna hlavního Dashboardu
Připravili jsme pro vás změnu úvodního Dashboardu. Nově je možné si nastavit
jednotlivé boxy přesně na míru pro každého správce. Přidali jsme mj. napojení na Google
Analytics včetně dalších statistických výstupů, které umí Clevero samo poskytovat – nyní
máte větší přehled o vašich zákaznících. Veškeré akce se nyní odehrávají v levém
vertikálním menu. Notifikace (systémové zprávy, zprávy od Poski.com, včetně příchozích
objednávek aj.) vidíte vedle svého účtu vpravo nahoře.

Administrace Clevero

1.2 Responzivní provedení
Trendem dnešní doby jsou mobilní zařízení, které využíváme stále častěji.
Reagovali jsme na tuto skutečnost a celou administraci jsme převedli do tzv. responzivní
verze, tedy verze, která se přizpůsobí zobrazovacímu zařízení. Pracujte nyní v pohodlí s
Vašim e-shopem také na Vašem smartphonu či tabletu – držíme krok s dobou.

Responzivní verze

1.3 Synchronizace s Mailchimp – odesílejte své newslettery
jednoduše
Upravili jsme způsob odesílání newsletterů. Díky této úpravě, nyní zákazník
spravuje své šablony newsletterů v nástroji Mailchimp, který je synchronizován s databázi eshopu Clevero.
Díky modulu newsletter lze nyní synchronizovat všechny Vaše kontakty se službou
Mailchimp, který je v Cleveru využíván pro odesílání hromadných zpráv tzv. newsletterů. Lze
na přání napojit i na jinou službu. Jednoduše si tedy tlačítkem “synchronizovat” nahrajete
veškeré Vaše kontakty do Mailchimpu a můžete rozesílat novinky všem svým zákazníkům.
Naše jednoduché nápovědy Vás provedou každým krokem celé synchronizace. Stačí jen
kliknout na „synchronizovat“.

Tím zajistíte jednoduchý přesun veškerých Vašich kontaktů, na které můžete
zasílat jakákoliv sdělení nebo novinky z Vaší společnosti.

Synchronizace s Mailchimpem

1.4 Elektronická evidence tržeb - EET
Povinnost elektronické evidence tržeb se začala vztahovat od března také na eshopy. Naši programátoři pro naše klienty připravili speciální modul pro odesílání hlášení o
platbách v rámci EET. Klientům Clevero tak v administraci přibyl speciální modul, jenž bude
evidovat historii hlášení a po každé uskutečněné objednávce odešle hlášení o výši
odečteného DPH. Vygenerovaná účtenka se automaticky odešle e-mailem zákazníkovi.

Elektronická evidence tržeb

1.5 Facebook – registrace
Zavedli jsme modul, kdy se zákazníci můžou přihlásit do e-shopu pomocí sociální
sítě Facebook. Čas pro registraci se tak značně urychlí a může trvat i několik málo sekund.
Zákazníci neradi vyplňují zdlouhavé formuláře, proto raději stránku okamžitě opustí. Tento
modul snižuje opuštění stránky registrace na minimum. Ukázku registrace pomocí
Facebooku můžete vidět u jednoho z našich klientů www.onlinefitness.cz/.

Registrace přes Facebook

2 Seznam dalších aktualizací, které proběhly v rámci upgradu
na verzi 7.00
V rámci upgradu proběhlo i několik jiných aktualizací, které mají naši klienti k
dispozici. Seznam aktualit zvyšující atraktivitu Vašeho e-shopu obsahuje nastavení, které
využíváte na každodenní bázi.
Konfigurátor – Váš e-shop se může nakonfigurovat na míru Vaší specializaci. Lze
konfigurovat vše s výjimkou kroků implikujících spor mezi vlastnostmi.
Hromadné úpravy – Možnost hromadné úpravy produktů pomocí vylepšeného
modulu CSV nyní dovoluje exportovat a importovat XLS soubory.
Dárky - Modul vyvinutý ve spolupráci s marketingovým oddělením, dovoluje
vytvářet dárky a v detailu produktu je přiřadit k produktu.
Uložiště - Modul Úložiště slouží pro nahrání souborů na web a snadné vkládání
náhledů obrázků a souborů do editoru.
Notifikace - Slouží k doručení zpráv uživateli administrace, silný
marketingový nástroj při vykonání změn na webu.
Dokončení exportů na zbožové srovnávače – Zobrazování produktů na zbožové
srovnávače může být pro Váš e-shop obrovskou konkurenční výhodou.

Platební moduly – Vaši zákazníci mají několik možností plateb. Momentálně máme
v jádře vše připraveno pro GPWebPay a ThePay.
SEO metody - Ve spolupráci s marketingem byl vyvinut modul na zapnutí (není
viditelný v administraci), který umožňuje editovat title, description a URL v produktech
a stránkách.
ImageMagic – Pro lepší a rychlejší kompresi obrázků je využíván ImageMagic,
který v konečném výsledku, zlepšuje výsledky v Google page speed.
Anglický překlad administrace
Nový přehled objednávky
Vylepšené filtry a jiné

3 Kontakty
Ať už jste náš klient či zájemce o naše e-shopové řešení Clevero – kontaktujte nás
a my Vám pomůžeme posunout Vaše podnikání vpřed.
Pro ty naše klienty, kteří si již pronajímají licenci k užívání e-shopu Clevero platí, že
upgrade na novou verzi je pro ně ZDARMA.
U klientů, kteří si neplatí měsíční licenci k užívání je upgrade na novou verzi
zpoplatněn.
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