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Prodávejte své produkty na Mall Marketplaces



Problém
Vyřešíme za vás

Přenos objednávek
Objednávky synchronizujeme mezi vašimi
systémy.

Zalistování produktů
Zalistujeme váš sortiment na Mall.cz, včetně
zařazení na kategorie a doplnění SAP
parametrů.

Kontrola prodejních
cen
Zajistíme abyste své produkty neprodávali se
zápornou marží.



Řešení
postaráme se za vás

Sledování objednávek
Kromě přenášení objednávek sledujeme i

jejich expedici a hlídáme včasné odeslání i
doručení zákazníkovi.

Automatické listování
produktů

Nový sortiment přidáte snadno a rychle.

Ceny a skladové
počty v reálném čase

Změny počtu kusů na skladě
synchronizujeme s Mall.cz takřka okamžitě.



ISS Platform webová aplikace pro správu prodejních kanálů



Integrace
Tyto systémy jsou
plně podporovány
pro napojení na naši
platformu.



Propojíme vaše systémy
Nemusíte na své straně nic programovat ani
měnit zaběhlé procesy. Nové objednávky
zaintegrujeme do vašich současných procesů.

Postaráme se o kontrolu
sortimentu
Před importem vašich dat na Mall
zkontrolujeme popisy, názvy produktů a
obrázky pro rychlejší dokončení onboarding
procesu.

Hlídáme expedici objednávek
Sledujeme objednávky a kontrolujeme, jejich
expedici. Upozorňujeme na objednávky u
kterých dlouho nedošlo k aktualizaci.

Export účetních dokladů
Během prodeje na Mallu dojde k vystavení
prodejních faktur na vaše zboží formou self-
billingu. Postaráme se o import těchto
dokladů do vašeho účetního řešení.

Výhody našeho řešení



490 Kč

Průměrná hodnota objednávky

Průměrný klient
Prodává na vlastním e-shopu, má vlastní sklad a rozhodl
se pro prodej na Mall Marketplace prostřednictvím našeho
řešení.

627 objednávek

Průměrný měsíční počet
objednávek našeho klienta

307 230 Kč

Průměrný obrat
za 1 měsíc



Synchronizace produktů a objednávek

Import účetní dokladů (self-billing)

Hromadné operace

Plnohodnotná
podpora Mall API



Podpora
zahraničních
trhů

Plná podpora pro
ostatní trhy
Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Slovinsko

Automatický pricing 
pro cizí měny

Integrovaní lokální
dopravci
DHL, TNT, Slovinská pošta a
mnoho dalších



Automatizované překlady
do 27 jazyků v EU
Červen 2021

Business Intelligence
Březen 2022

Automatický re-pricing
Leden 2022

Hlídání cen u konkurence
Listopad 2021
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Roadmap vývoje

Další klíčové funkce na cestě



Myšlenka a prototyp

05/2020

Ostré spuštění
03/2021

Pilotní provoz
09/2020

Vývoj aplikace
Vnímali jsme zvýšenou poptávku po

automatizovaném řešení pro snadný prodej na
nových e-commerce kanálech.
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Kdo vám pomůže s integrací na Mall



Kontakt

https://isimplysell.com+420 607 049 258 info@isimplysell.com


