
e -commerce řešení
oXyShop X5, 
responzivní 
verze 4.5

Kategorie: On -line nebo související 
služby
oXy Online
www.oxyshop.cz
Přihlašovatel: oXy Online
www.oxyonline.cz
výrobce

Řešení pro vývoj 
a provoz podnikových 
mobilních aplikací
mCore 1.0

Kategorie: Podnikový software
Atos IT Solutions and Services
cz.atos.net
Přihlašovatel:

Atos IT Solutions and Services
cz.atos.net
developer

Použití produktu: Platforma zjednodušuje vývoj podnikových mobilních aplikací pro interní i externí produktové prodejce, terénní pra-

covníky či jiné zaměstnance. Nabízí plnohodnotné jednotné a zabezpečené prostředí pro provoz mobilních aplikací s rozsáhlými mož-

nostmi integrace na back -endové systémy. Mezi primární použití patří třeba aplikace pro uzavírání žádostí a smluv u D2D prodejců, 

servisní, kontrolní a předávací protokoly či podpora WFM (Workforce Management). Díky elektronickému a biometrickému podpisu 

a přenosu dat umožňuje bezpapírový výkon činností při zachování vysoké úrovně bezpečnosti a důvěryhodnosti.

Popis produktu: Platforma představuje komplexní end to end řešení pro provoz mobilních aplikací. Produkty (logika aplikace, kalku-

lace, formuláře i vzhled) se definují formou tzv. beans a spravují se na centrálním serveru. Při změně produktů tak není nutné upgra-

dovat samotné aplikace. Produkty se řízeně synchronizují s mobilní aplikací. Veškerá komunikace se uskutečňuje na zabezpečené 

 infrastruktuře. Díky integraci s back -endovými systémy lze podniková data bezpečně využít přímo v terénu. Zároveň je možný i provoz 

v off -line režimu pro oblasti se špatnou konektivitou.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Komplexní end to end mobilní řešení

 ■ Kombinace výhod HTML5 a nativních aplikací při omezení jejich nevýhod

 ■ Podpora off -line provozu

 ■ Rychlý vývoj aplikací

 ■ Vysoké zabezpečení

 ■ Centrální správa produktů na serveru s rozsáhlými možnostmi řízení životního cyklu

 ■ Jednoduchá změna produktů

 ■ Využití nativních funkcí zařízení (fotografie, GPS…)

 ■ Generování dokumentů

 ■ Elektronický a biometrický 

podpis

Záruka: 6 měsíců + smlouva 

o podpoře

Cena (bez DPH): závisí na roz-

sahu a složitosti implementace

Použití produktu: Systém oXyShop X5 slouží k vytváření internetových obchodů na míru. Efektivně funguje pro B2C i B2B segment, 

snadno jej lze propojit s ERP systémy i systémy dodavatelů zboží. Díky specializovaným modulům včetně podpory více měn a dopravy 

do zahraničí jej mohou využívat i provozovatelé vícejazyčných e -shopů. Design e -shopů je responzivní a vhodně se přizpůsobuje potře-

bám návštěvníků s mobilními zařízeními – jako třeba smartphony či tablety, což dnes dává provozovatelům e -shopů významnou konku-

renční výhodu.

Popis produktu: oXyShop X5 tvoří s více než 120 moduly a možnostmi úprav na míru robustní základ pro e -shopy až o desítkách tisíc 

položek. Dovoluje detailně pracovat s nabízenými produkty včetně animací a videa, umožňuje přizpůsobení se firemním procesům, pod-

poruje platební brány, pokročilé marketingové funkce a podobně. Součástí oXyShopu X5 je i rozsáhlá technická podpora či garance do-

stupnosti. Seznam nových modulů a funkcí se navíc neustále rozšiřuje.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Díky modulům i úpravám na míru je flexibilní, zákazník neplatí za nic, co nevyužije

 ■ Napojit lze na libovolný ERP, ekonomický a dodavatelský systém

 ■ Je optimalizovaný na zapojení do firemních 

procesů – od výroby po reklamace

 ■ Podporuje více jazyků i měn

 ■ Design e -shopu je plně responzivní

 ■ K dispozici je přes 120 rozšiřujících modulů

Záruka: doživotní

Cena (bez DPH): od 100 000 Kč


