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Exkurze do zákulisí elektronického obchodu 

1990 první internetový prohlížeč Nexus 

1994 start internetových obchodů v Americe 

(Amazon, eBay, Dell, Office Depot, Hewlett 

Packard),  v ČR první v roce 1996 (Vltava, 

ComputerPress) 

cca. 37 tis. internetových obchodů v ČR 

97 % firem v ČR má přístup k internetu 

internetová ekonomika v ČR tvoří 3% HDP  

(81 mld. Kč v roce 2015) 

 

 

internet dává práci více než 300 tisíc lidem v ČR a je  

charakteristický dvakrát vyšší produktivitou práce, než je průměr v ČR 

tři z deseti uživatelů používají internet v pohybu, tedy na ulici nebo v MHD 

v roce 2020 bude celosvětově B2B e-commerce trh 2x větší než trh B2C  

 

 

 

Historie, současnost, budoucnost 
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B2B E-COMMERCE V ČR 

Zdroj: Český statistický úřad 2015 

Historie, současnost, budoucnost 

! 

! 



od 1.1.2012  
více než 15.000 produktů online 

24 hodin denně 

podrobná skladová dostupnost 

včetně regionální 

sledování zásilek Track & Trace 

kompletní technická data, 

příslušenství 

individuální přístup, ceny 

zákaznická podpora 

různé způsoby plateb (od dobírky 

přes online kreditní kartou) 

generování nabídek z nákupního 

košíku 

opakované nákupy, oblíbené 

nákupní seznamy 

ochrana osobních údajů, 

bezpečné placení 

nástroje, softwary ke stažení 

zdarma 

 

 

 

 

 

 

24 hodin denně se Schrackem 
Vítejte v našem online světě nakupování. Pojďte dál! 
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Výhody online: 

PROČ se vyplatí registrace do našeho eshopu? 

rozšířené funkce, možnosti: 

- softwary zdarma (SD,…) 

- správa účtu, adresáře 

- generování: kompletního 

ceníku v CSV, čárových kódů, 

obrázků, technických listů, 

produktového sortimentu v 

XML formátu  „Datanorm“ 

vidíte vaše individuální ceny 

 

 vlastní správa a editace osobního účtu: rozdělování rolí a 

pravomocí uživatelům účtu 

kontakt na vašeho osobní obchodního technika vždy po ruce 

(v pravé části okna)  

rychlé doručení: do 1 pracovního dne z lokálního skladu, do 4 

pracovních dnů z centrálního skladu z Vídně + sledování zásilky 

aktuální, rychlé a kompletní informace online 

 

 



Jaké novinky naleznete v našem online obchodu? 

Co vše najdete na kartě produktu? 

1) číslo produktu, název, cenu bez DPH 

 

2) obrázek, obrázky produktu 

 

3) lokální, centrální dostupnost 

 

4) podsložky „Ke Stažení“ „Příslušenství“ 

 

5) informace o množství kusů v balení 

 

6) zobrazení předchozího a následujícího 

produktu 

 

7) přehled společně zakoupených produktů 

 

http://www.schrack.cz/eshop/rozvadecova-technika-datova/rozvadece-stojanove-19/stojanovy-rozvadec-45u-s-600mm-hl-600mm-ral-7035-ral-5005-ds456060-a.html
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Ceník ve formátu CSV 

Produktová data v 

Datanorm 5.0 – pro ERP 

systémy 

Kompletní soubor 

produktů v XML 

formátu:  

- pro integraci do vašich 

webových stránek 

- určeno k usnadnění 

programování 

 

Ceníky/Datanorm 

Jaké novinky naleznete v našem online obchodu? 



Jaké nové funkce nabízí náš online obchod? 

Generování nabídek  
z eshopu  

1) veškeré nabídky ve Vašem osobním 

účtu 

2) vlastní tvorba a editace nabídek 

online 

3) kompletní nabídka v pdf formátu na 

Vámi zadaný email 

4) rychlé překlopení nabídky do 

objednávky 

5) možnost opakovaného objednání 

stejné nabídky 

 

 

 



Jaké nové funkce nabízí náš online obchod? 

Nový způsob platby online 

 Platba kreditní/debetní kartou 

 MasterCard x Visa 

 

Co potřebujete? 

 číslo vaší karty 

 SSL (Secure Socket Layer) 

certifikát od vaší banky 

 CVC kód ze zadní strany 

karty 

 

„Bezpečné placení pro váš 

ještě pohodlnější nákup u 

nás.“ 



Co pro Vás připravujeme, na co se těšit? 

Rychlejší a 

propracovanější systém 

online registrace  

 

od 1.4.2016 dárek k 

nákupu nad 10.000 Kč 

(bez DPH): duální auto 

nabíječka 

 

DOPRAVA ZDARMA U 

ESHOP OBJEDNÁVEK 

OD 1.5.2016 !!!! 

 

 



24 hodin denně se Schrackem 

 

Schrack Technik spol. s r.o.  

Dolnoměcholupská 2 

100 00 PRAHA 10 – Hostivař 

Telefon: +420 281 008 264  

E-mail: info@schrack.cz  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost 
Ing. Eliška Kačerová 

Marketing manager 


