
Novinky ve Schrack Digital
 QR platba

 Rozšířené funkce v eshopu

 Schrack LiVE APP

 Softwarové nástroje 
(Schrack Design, Schrack
Norm, …)

 Doprava zdarma na 
eshopu do 31.04.2017

 Responzivní design – již 
brzy!
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Otevřete si ve Vašem chytrém telefonu 
mobilní aplikaci Vaší banky.

Zvolte funkci QR platba.

Aktivuje se Vám fotoaparát.

Namiřte na QR kód na faktuře.

Data o platebním příkazu se 
automaticky vyplní do formuláře.

Potvrďte platbu.

Hotovo - rychlý, přesný a jednoduchý 
způsob platby.

Plaťte pohodlněji díky QR kódu i u nás!
Skončete s přepisováním platebních údajů z faktur.
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Více než 20.000 produktů online 24 hodin denně.
Rozšířené funkce v ESHOPU

NOVĚ! 
Nastavení výchozího způsobu platby

Při osobním odběru

Platba předem

Hotově

Fakturovat (Pouze pro stávající zákazníky)

Při zaslání zboží

Platba předem

Na dobírku 

Fakturovat (Pouze pro stávající zákazníky)

Ukázka ONLINE!

https://www.schrack.cz/eshop/customer/account/login/
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Více než 20.000 produktů online 24 hodin denně.

Rozšířené funkce v ESHOPU

NOVĚ! 
Tisk čárových kódů produktů z košíku

Výběr ze čtyř formátů

Tisk čárových kódů s množstvím

Do PDF formátu

Včetně obrázku, unikátního 
čárového kódu, popisu a čísla 
produktu

Pro Vaši přehlednější práci s našimi 
produkty!
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Schrack LiVE APP

verze 5.10 pro iOS i Android
NOVĚ v aplikaci!
Sledování zásilek Track & Trace
Vylepšený systém scaneru čárových kódů

Ocenění aplikace:
2010 cena za inovací „Mercur“
2015 cena od rakouského obchodního sdružení   
za nejlepší mobilní shop a aplikaci
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Usnadněte si každodenní práci ve Vašem oboru díky našim nástrojům.

Softwarové nástroje Schrack Technik

Vytvořte si registraci do eshopu a přistup 
k našim softwarům získáte ZDARMA!



Doprava zdarma do 31.04.2017
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Nezapomeňte objednat ONLINE!

VÍCE NEŽ 20.000 PRODUKTŮ ONLINE 24 HODIN DENNĚ
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pohodlné prohlížení internetových 
stránek díky přizpůsobivosti vůči 
velikosti displeje

přizpůsobení obsahu pro tablety, 
mobilní zařízení, netbooky a atypické 
monitory

snadno čitelný a plně funkční prvky 
webu

pro Vaši přehlednější a rychlejší 
práci s našimi informacemi

Již tento rok responzivní desing
spustíme!

Responzivní design JIŽ BRZY!
Optimalizované zobrazení webové stránky.



Schrack Digital

Schrack Technik spol. s r.o. 
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 – Hostivař
Mobil: +420 702 035 249
E-mail: e.kacerova@schrack.cz

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Eliška Kačerová
Marketing Manager
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