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Odpovídá čerpání 50% dotace v rámci 10. kola PRV, operaci 4.2.1.  

A. V rámci položky "software související s tvorbou e-shopu a internetových stránek" jsou v tomto 

programu společnosti Flexisoftware s.r.o. dostupné: 

1. Základní prezentační internetové stránky  

• prezentace zemědělce či společnosti 

• představení nabízených produktů 

• optimalizace pro vyhledávače (Google aj., tzv. SEO) 

+ online marketing s pravidelnou správou na přání 

 

2. Lokální e-shop  

• pokročilá prezentace zemědělce či společnosti 

• nabízené produkty v rámci rezervačního systému 

• rezervační kalendář pro vyzvedávání (koncovými) zákazníky v místě NEBO  

závozy (koncovým) zákazníkům bez online plateb 

• možnost automatizace objednávek pomocí e-mailového potvrzování 

• přívětivé nástroje pro samostatnou práci s rezervačním systémem a kalendářem 

• optimalizace pro vyhledávače (Google aj., tzv. SEO) 

+ online marketing s pravidelnou správou na přání 

 

3. Plnohodnotný e-shop 

• pokročilá prezentace zemědělce / společnosti  

• nabízené produkty v rámci e-shopu  

• online platby 

• automatické propojení s účetními systémy a automatické párování faktur s platbami 

• automatické propojení s dopravci 

• možnost automatického propojení s dalšími dodavateli a přejímání jejich nabídek (tzv. 

dropshipping) 

 

PROGRAM TVORBY E-SHOPŮ  

A WEBOVÝCH STRÁNEK PRO ZEMĚDĚLCE  

S JISTOTOU E-SHOPU ČI WEBU ZA POLOVIC 
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• automatické propojení na heureka.cz a zbozi.cz 

• optimalizace pro vyhledávače (Google aj., tzv. SEO)  

+ online marketing s pravidelnou správou na přání 

 

Všechny varianty zahrnují: 

• analýzu potřeb a návrh řešení stránek 

• grafický návrh stránek 

• kódování stránek 

• programování stránek a aplikací 

• programování příslušných integrací  

(u e-shopu např. propojení s účetními 

systémy, dopravci, aj.) 

• SEO optimalizaci (základní) 

• zaškolení v obsluze uživatelských 

funkcí 

• aktualizace funkcí internetových 

stránek a e-shopů zdarma 

• vzdálená podpora a řešení problémů 

po dobu životnosti stránek 1h / měs. 

zdarma 

 

Případné další úpravy variant na míru při tvorbě stránek jsou samozřejmostí. Dodatečné změny 

fungování či vylepšení a nové funkce dohodou. 

 

B. V rámci položky "hardware související s tvorbou e-shopu a internetových stránek" kompletní 

dodávku hardwaru na míru.  

Dodávka hardwaru zahrnuje: 

• analýzu potřeb a návrh řešení 

• výběr optimální sestavy zařízení vč. testování 

• instalace v místě provozu a zaškolení  

• záruční servis a řešení problémů po dobu záruky zdarma 

 

Za tým Flexisoftware, 

 

Bc. Jan Zasadil  

Manažer rozvoje obchodu 

+420605883717 

zasadil@flexisoftware.cz   (Informace čerpány z dokumentu Specifické podmínky a stránek zsif.cz) 
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