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Dynamics и

nopCommerce в едно
За да позволим на бизнесите да 

постигнат своя потенциал в 

онлайн продажбите, създадохме 

Unified Integration Framework, 

който свързва 

функционалностите на Dynamics 

и платформата за онлайн 

търговия nopCommerce. 

Чрез интеграцията на nopCommerce

и Dynamics, и B2B, и B2C компаниите 

могат да оптимизират процесите в 

онлайн магазините си и да увеличат 

клиентското удовлетворение. Освен 

че е естествено продължение на 

вашето ERP решение, nopCommerce

има множество функционалности, 

разработени конкретно за постигане 

на успех в онлайн търговията.



Unified Integration 

Framework

ERP* УЕБ

*за потребителите на LS Retail създаваме и 

лоялти сметка, лоялти контакти и 

транзакции

**нужна е допълнителна оценка на 

разходите

Клиенти

Поръчки

Артикули

Цени

Ниво на зареждане

Атрибути

Интеграция 

с куриери**

Плащания**



Основни 

функционалности

НАДЕЖДНА ОСНОВА

.NET-базираната

nopCommerce е платформа 

с отворен код, постоянно 

подлежаща на подобрения. 

Високата ѝ сигурност се 

грижи да нямате 

притеснения при употреба.

МОДУЛНА 

АРХИТЕКТУРА

Добавете множество готови 

безплатни или платени 

функционалности директно 

от магазина на сайта, без да 

харчите време и ресурси за 

кодирането им.

КАТАЛОГ С ШАБЛОНИ

Възползвайте се от готовите 

шаблони и плъгини, за да 

създадете идеалната визия 

на своя онлайн магазин и 

да спестите от дизайн. 

Използвайте множество 

медийни формати и 

позволете на клиентите да 

опознаят вашите продукти.

ДЕТАЙЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Създайте класификации на 

продуктите, закачайте 

различни атрибути, 

позволете на клиентите да 

сравняват артикули и 

увеличете кръстосаните 

продажби чрез свързани 

продукти.

АДАПТИВЕН ДИЗАЙН

Всяка промяна в „десктоп“ 

версията автоматично се 

оптимизира за мобилни 

екрани на смартфони и 

таблети.

ПРЯКА ДОСТАВКА

Продавайте продукти 

онлайн, без да поддържате 

складова наличност. 

Уведомявайте автоматично 

доставчиците за направени 

поръчки и те ще изпратят 

желаните продукти към 

клиента.



ПОДДРЪЖКА НА 

МНОЖЕСТВО ЕЗИЦИ 

И ВАЛУТИ

Говорете на един език с 

клиентите си чрез 

различните възможности за 

езици и валути, които 

nopCommerce предлага.

ГЪВКАВОСТ ПРИ 

ПОРЪЧКИТЕ

Позволете на клиентите 

лесно да правят поръчки на 

база стари заявки и 

предложете безплатна 

доставка. 

РАЗЛИЧНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПЛАЩАНИЯ

Нека клиентът реши: 

nopCommerce поддържа 

множество варианти за 

плащане като кредитни и 

дебитни карти, ваучери, 

електронни портфейли и 

други.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

МНОГО МАГАЗИНИ

Управлявайте множество 

магазини в една база данни 

без усложнения – всичко се 

случва в интуитивен 

интерфейс.

ПРОГРАМИ ЗА 

ЛОЯЛНОСТ

Поддържайте 

удовлетворението на 

клиентите чрез 

разнообразни програми за 

лоялност, отстъпки и други.

ПОДДРЪЖКА НА 

ФОРУМ И БЛОГ

Позволете на клиентите си 

да общуват помежду си във 

форуми; ангажирайте 

вниманието им с блог 

статии.

ДИГИТАЛЕН 

МАРКЕТИНГ & SEO

Интегрирайте инструменти 

за онлайн маркетинг като 

Google Analytics, Facebook 

Pixel и се възползвайте от 

силата на SEO. Ако искате 

професионалистите да се 

заемат с това, свържете се с 

нас, за да научите повече за 

нашите услуги.



Функционалности за В2В 

компании

КОНКРЕТНИ ЦЕНИ И 

ОТСТЪПКИ

Позволете на клиентите да 

виждат само договорените 

цени или да използват 

персонални отстъпки.

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛИ И НИВА 

НА ДОСТЪП

Създайте йерархия за 

служителите на клиента, 

давайки им достъп само до 

определени продукти и 

дейности в онлайн 

магазина.

ПРОДУКТОВИ 

КАТАЛОЗИ

Позволете на клиента да 

вижда само артикулите, за 

които е подписал договор. 

ПЛАЩАНЕ НА КРЕДИТ

Позволете на определени 

клиенти да поръчват 

според кредитния си лимит 

и събирайте плащанията в 

една фактура в края на 

периода. 

Знаем, че B2B търговията има своите специфики. 

Базирайки се на богатия ни опит с фирми, занимаващи 

се с търговия на едро и дистрибуция, създадохме 

функционалности, които им позволяват да прилагат 

сложната си търговска политика онлайн.

ИСТОРИЯ И БАЛАНС

Позволете на служителите 

на вашия клиент да виждат 

информация за историята и 

баланса на компанията. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ

Предлагайте идентични 

продукти, когато даден 

артикул не е наличен, за да 

не тласнете клиента към 

ваш конкурент.



ЗА INTELLIGENT SYSTEMS
Intelligent Systems е международна консултантска 

компания, която работи по бизнес софтуер проекти 

за местни и интернационални компании. Ние сме 

водещ Microsoft Dynamics партньор в Централна и 

Източна Европа, фокусиран върху висококачествени 

решения за различни индустрии.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

+359 2 817 33 66

info@isystems.bg

www.isystems.bg
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