
Kaip užtikrinti gerąją pirkėjo patirtį su 
integruotais duomenimis?
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Invertus. Kas mes?

Jūsų skaitmeninės komercijos ir verslo plėtros partneris.

Vadovaujamės Win/Win arba Lose/Lose (bet ne Win/Lose ar Lose/Win) požiūriu į partnerystę.

invertus.eu         

1.

Kuriame gerąją vartotojo patirtį visoje pirkėjo kelionėje.
Standartizuoti ir unikalūs sprendimai B2C ir B2B verslams, mokėjimų, pristatymo ir logistikos, 
ERP, CRM ir kitos integracijos, CX/UX/UI dizainas.
Analizė, konsultavimas, sistemų vystymas, palaikymas, priežiūra.

2.

Vadovaujamės Win/Win arba Lose/Lose (bet ne Win/Lose ar Lose/Win) požiūriu į partnerystę.3.

4. Mūsų klientai - nuo globalių „vienaragių“ iki brandžių tradicinių verslų, startuolių bei 
smulkių ir vidutinių įmonių Baltijos, Skandinavijos, Beneliukso šalyse, Prancūzijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje. 
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Connect by Invertus + Softera.eCom
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PrestaShop el.parduotuvės ir Microsoft Dynamics 365 
Business Central verslo valdymo sistemos integracija 



Tikslas

Užtikrinti efektyvų skirtingų verslo 
naudojamų skaitmeninių sistemų 

apsikeitimą informacija geresnei vartotojo 
patirčiai ir verslo rezultatams pasiekti.
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Nauda Tavo klientui
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Geriausia vartotojo patirtis visuose kanaluose:
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● Tikslus likučių atvaizdavimas el. parduotuvėje.

● Aktualios kainos ir akcijos.

● Galimybė matyti individualiai vartotojui priskirtą kainodarą.

● Užsakymo vykdymas atitinkantis realią vykdymo eigą.

● Tiksli ir vienoda informacija visuose komerciniuose kanaluose.

● Greitesnis ir efektyvesnis užsakymų apdorojimas.

● Mažiau žmogiškųjų klaidų.



Nauda verslui
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Duomenų sinchronizacija
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Geriausia naudotojo patirtis visuose kanaluose:
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● Debesų kompiuterijos principu paremtas sprendimas. Prie sistemų 

prisijungti galima iš bet kurios pasaulio vietos. Duomenys realiuoju laiku. 

● Mažiau rankų darbo, todėl mažiau ir žmogiškųjų klaidų.

● Efektyvus ir sklandus duomenų sinchronizavimas (užsakymai, prekės, 

pirkėjai, kainoraštis, užsakymų statusai ir kt.).

● Skirtingų kanalų derinimas ir ilgalaikės kliento vertės matavimas.

● Didesnis veiklos efektyvumas sparčiai augant darbo užmokesčiui ir 

kitiems veiklos kaštams.
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Mažiau rankinio darbo ir 
klaidų

Sandėlio likučių 
kontrolė

Greitesnis užsakymų 
įvykdymas

Didesnė apyvarta 
be papildomų žmonių



Kodėl PrestaShop?

● Viena didžiausių ir populiariausių e-komercijos platformų pasaulyje, turinti 

300000 aktyvių el.parduotuvių (Lietuvoje - 4000). 

● Open source platforma - galimybė lanksčiai pritaikyti sprendimą savo 

reikmėms.

● Jokių palaikymo mokesčių.

● Plati paslaugų teikėjų bei sprendimų ekosistema.

● Galimybė auginti sprendimą kartu su augančiu ir besiplečiančiu Jūsų verslu.

● Visiška sprendimo, teisių, saugumo ir infrastruktūros kontrolė.
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Kodėl Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Populiariausia VVS Lietuvoje

Lengva naudoti – įprasta 
vartotojui aplinka

Pritaikyta kiekvienam 
darbuotojui

Galima naudoti per mobilius 
įrenginius
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Kaip sprendimas veikia praktiškai?
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Sprendimo kaina vartotojui
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Standartinė ‘Connect by Invertus + Softera.eCom’ versija - 200 eur/mėn. 

Integruotas Connect by Invertus ir Softera.eCom sprendimas nėra tik standartinė sistemų integracija.

Sprendimas už papildomą mokestį gali būti individualiai pritaikomas prie konkretaus verslo poreikių.



Kontaktai

Gediminas Valaitis Edgaras Bencevičius

T. +370 650 59071
E. gediminas.valaitis@invertus.eu

www.invertus.eu

T.+370 610 25924
E. edgaras.bencevicius@softera.lt

www.softera.lt


