
Hlavné výhody a funkcie sellia

Sellio je komplexný eshopový systém, obsahuje všetky dôležité 
funkcie moderného eshopu pripravené na rast a expanziu.
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Funkcie sellia

Komplexný systém, ktorý má v sebe hotové moduly

Konfigurovateľný produkt

Pri produkte je možnosť vybrať rôznu konfiguráciu podľa vašich 

požiadavok.

Marketingové programy

Môžete si jednoducho a rýchlo nastaviť rôzne zľavové akcie.

Automatické vypĺňanie firemných údajov

Ak máte firemných zákazníkov táto funkcia im uľahčí registráciu do 

vašeho eshopu.



Nákup rozdelený do krokov

Nákupný košík je rozdelený do viacerých krokov, zákazník sa preto v 

posledných minútach na stránke nestratí.

Vyhľadávanie a našepkávač

Vyhľadávanie, ktoré našepkáva vašim zákazníkom. Stačí napísať niekoľko 

znakov a zákazníkovi sú ponúknuté relevantné produkty.

SEO optimalizácia

Jednotlivé prvky SEO optimalizácie si viete nastaviť priamo pri produkte. 

SEO máte priamo pod kontrolou.

Varianty produktu

Ponúkate jeden produkt ale vo viacerých farbách? Sellio s tým nemá 

problém!

Užívateľský účet

Zákazníci môžu mať vlastný účet v ktorom majú kompletný prehľad o 

objednávkach a o obsahu svojho košíka.

Podrobný filter

Produkty si môžete filtrovať podľa parametrov.



Konfigurátor produktov

Zákazník si vie priamo z Facebooku alebo Instagramu, prípadne z počí-

tača nahrať a upraviť fotky do koláží, ktoré sme mu predpripravili. Vie si 

upraviť aj text. Zákazník si môže vybrať aj hotové dizajnové kúsky.

Doprava a platba

Jednoducho nastavíte aké možnosti dopravy a spôsobu platby ponúka 

váš eshop.

Možnosť tvorby cenových ponúk

Máte produkt, ktorý nie je skladom a jeho cena sa mení? Sellio ponúka aj 

dopytový formulár.

Prehľadné kontakty a napojenie na google 
maps

Navigujte presne svojich zákazníkov na miesto, kde si môžu vyzdvihnúť 

svoj tovar alebo navštíviť vašu kamennú predajňu.



B2B riešenia

Vernostný program

Ako pri B2C, tak aj pri B2B vieme kumulovať obrat vybraného zákazníka a 

na základe nastavených podmienok mu udeľovať výhody. Odmeňovanie 

verných B2B zákazníkov vieme cez zľavy či darčekové predmety.

Klientská zóna

Po prihlásení váš zákazník vidí ceny podľa zaradenia v cenových hladi-

nách, prípadne jeho individuálne ceny. Vidí presný stav skladu, prípadne 

kedy môže mať tovar vo svojej predajni.

Zľavový systém

Vaši predajcovia môžu dostávať provízie na základe obratu, či iných KPI, 

ktoré dosiahnu s ich získanými zákazníkmi.

Hromadná objednávka

Našim cieľom je zjednotiť zadávanie objednávok od vašich odberateľov. 

Prihlásia sa cez smartfón, tablet alebo počítač do B2B zóny a jednoducho 

spravia hromadnú objednávku. Môžu zaplatiť online. Môžu zopakovať 

staršiu objednávku. Všetky objednávky a faktúry majú na jednom mieste. 

Objednávku vedia zadať z Excelu cez import a šetra si tým veľa času. 

Tovar vedia hľadať podľa názvu, kódu, popisu, či parametrov.



Nebbia je európska fitness značka predávajúca športové oble-

čenie. Pre klienta sme vytvorili responzívny eshop obsahujúci 

skladový systém, automatizáciu procesov, napojenie na novú 

platobnú bránu - paypal a webcard, viacero cenových hladín, 

B2B zónu, rozcestník na výber krajiny, reklamačný modul, 

riadenie výroby, tlač dokumentov a dizajn na mieru. 

Spoločnosť Wood Service sa zameriava na zariaďovanie 

kompletných spální, vyrábajú kvalitné výrobky z nadštandard-

ných materiálov pri zachovaní prijateľnej ceny. Pre klienta sme 

vytvorili eshop postele-spalne.sk, ktorý bol nasadený na náš 

systém pre eshopy Sellio. 

Spoločnosť REGINA sa zameriava na kancelárske potreby a 

výrobu pečiatok. Rozsiahly eshop na mieru. Súčasťou riešenia 

bolo b2b systém, automatické prideľovanie zliav, prepojenie 

s interným skladovým a účtovným systémom, napojenie na 

mailchimp, dizajn na mieru, responzivita, partnerské eshopy, 

ktoré synchronizujú tovar s hlavným eshopom a veľa ďalších 

funkcií programovaných na mieru.

Dátum realizácie: 2017 

Online adresa: nebbia.biz

Dátum realizácie: Október 2017 

Online adresa: postele-spalne.sk

Dátum realizácie: 2017 

Online adresa: regina.sk

Nebbia.biz

Postele-spalne.sk

Regina.sk

Vybrané referencie



Profi obchod pre profi kuchárov a všetkých milovníkov 

varenia! Zabezpečili sme redizajn veľkého eshopu postavený 

na našom systéme sellio. Klientovi sme zabepečovali Importy 

produktov od viacerých dodávateľov, konzultácie, konfiguro-

vateľný produkt, grafiku na mieru a responzivita. A to zďaleka 

ešte neskončili.

Sellio umožňuje spravovať zákazníkov, dodávateľov, produkty, 

kategórie, objednávky, zľavy a marketingové kampane. Jednot-

livé stránky a blog je možné jednoducho editovať. Eshop sme 

prepojili so skladovým systémom Money s5. Eshop obsahuje 

dve jazykové mutácie a dve meny. Systém obsahuje platby 

kartami - Card Pay, CSOB pay. Pre klienta sme pridali možnosť 

vylučovacej zľavy. Takisto má eshop momentálne 50 odber-

ných miest po celom Slovensku, takže si spôsob vyzdvihnutia 

môže zákazník vybrať počas objednávky.

Od prvého telefonátu sme transformovali web klienta na 

eshop s ponukou celého sortimentu. Napojili sme externý 

ERP systém, platobnú bránu a výsledkom je nový prehľadný 

eshop s filtráciou a novou informačnou architektúrou. Vytvo-

rili sme webdesign na mieru, programovanie responzívnych 

šablón na mieru, nasadenie nášho eshopového systému 

sellio, návrh UX, napojenie platobnej brány, napojenie na Čes-

kú poštu, napojenie na Zásielkovne, SEO rewrites, napojenie 

Facebook chatu a komplexná synchroniácia s ERP sytémom 

Altus Vario.

Dátum realizácie: Máj 2020 

Online adresa: profikuchar.sk

Dátum realizácie: Apríl 2014 

Online adresa: vivaeshop.sk

Dátum realizácie: február 2020 

Online adresa: saloos.cz

Profikuchar.sk

Viva - eshop

saloos.cz



Shapen  je jedinečný slovenský projekt, ktorý sa zaoberá pre-

dajom barefoot topánok. Našou úlohou bolo vytvoriť eshop 

zameriavajúci sa na predaj barefoot topánok. Zadaním bola 

tvorba jednoduchého a prehľadného eshopu. Eshop sme 

prepojili na superfaktúru, na platobnú bránu eCard. Vrámci 

eshopu sme programovali aj viacero modulov – upsell, Face-

book feed, výber veľkosti, veľkostná tabuľka.

Eshop s možnosťou vytvorenia vlastného obalu na telefón z 

fotiek zákazníka priamo z jeho vlastných fotiek z instagramu 

alebo facebooku. Po objednávke ide výstup priamo do výroby.  

Vytvorili sme e-shop s možnosťou tvorby vlastných konfigu-

rácií obalov s možnosťami vloženia vlastných fotografií. Celé 

riešenie sme postavili na systéme sellio, kde sme na mieru 

vytvorili jeden z najlepších konfigurátorov obalov na trhu. 

Postarali sme sa aj o dizajn a pomohli sme aj s tvorbou pod-

kladov. Riešenie je pripravené pre rôzne jazykové mutáície.

Kompletné prerobenie pomalého eshopu z WordPressu na 

náš eshopový systém. Úspešný a rozbehnutý eshop na Word-

Press klienta brzdil v rozvoji. Nedalo sa to dlhodobo udržiavať. 

Rýchlosť viditeľnej časti eshopu ako aj administrácie bola 

tragická. Migráciou sa to vyriešilo. Museli za plnej prevádzky 

spraviť migráciu so zachovaním SEO nastavení.

Dátum realizácie: Január 2020 

Online adresa: shapenbarefoot.com

Dátum realizácie: október 2019 

Online adresa: easycase.eu

Dátum realizácie: august 2018 

Online adresa: farlesk.sk

Shapenbarefoot.com

easycase.eu 

Farlesk.sk



Hlavné funkcie sellia

Fakturačný systém

Optimalizovaný nákupný proces

Skladový systém

Možnosť importu a exportu dát

Napojenie na všetky slovenské 
a české platobné brány

Neobmedzené možnosti 
nastavenia produktov

Efektívna a rýchla administrácia

Široké možnosti práce s obsahom

Široká paleta marketingových 
nástrojov

Kvalitný dizajn na mieru

Obsahuje aj B2B riešenie

Zľavový systém

Cudzie meny, multimenovosť
Neobmedzený počet produktov
Rozšírený filter produktov
Konfigurovateľný produkt
Varianty produktu
Rozšírený filter produktov
Neobmedzený počet kategórii
Varianty produktu
Predaj digitálnych produktov
Hromadný upload súborov
Duplikovanie produktov
Galérie
Zvýraznenie produktov pomocou štítkov
Súvisiace produkty
Najpredávanejší tovar
Expirácia produktov

Efektívna a rýchla administrácia
Možnosť prihlasovania do administrácie 
kdekoľvek na svete z mobilu aj tabletu
Prekladový systém v administrácii
Klávesové skratky
Skupiny používateľov a ich práva
Správa objednávok
Administrácia obsahuje prehľadné štatis-
ticky vo forme grafov, údajov a výpočtov. 
Majte prehľad obrate, ziskovosti vášho 
e-shopu.
Editácia objednávok
Stavy objednávok

Wysiwyg editor
Dynamické menu
Stránky a blog
Štítky
Kontaktný formulár
Pridávanie referencií zákazníkmi
Komentovanie produktov
Hromadné nahrávanie súborov

Tvorba dobropisov
Export objednávok
Automatická fakturácia
Pravidelné faktúry
Rozdelenie objednávky
Čiastočné vybavenie objednávky
Tvorba zálohových faktúr

Automatické vypĺňanie firemných údajov
Nákup rozdelený do krokov
Tvorba cenových ponúk
Ukladanie opustených košíkov
Jednoduchý objednávkový proces
Pomoc pri vyhľadávaní
Automatické emaily
Evidencia reklamácií
Zákaznícka zóna
SMS notifikácia
Wishlist
Sety produktov
Viac adries zákazníka

Správa zásob
Indikácia malých zásob
História skladových zmien
Skladové karty

Napojenia na účtovné a skladové systémy
Export pre porovnávače tovaru
Import produktov z CSV
Import zlavnenych produktov
Export dát

Rôzne spôsoby platby
úlatobné brány
Rôzne metódy doručenia
Odberné miesta
Nastavenie DPH
Prepojenie s prepravcami

Bannerový systém
Prepojenie s Google Adwords a dynamický 
remarketing
Exporty pre porovnávače
SEO optimalizácia
Rich snippets
Vernostný program
Newsletter
Integrácia Live chat
Prepojenie so sociálnymi sieťami
Remarketing a personalizácia

Prispôsobené na mobilné zariadenia
Dizajn na mieru
Responzívny dizajn

Možnosti napojenia na iné externé systé-
my ako CRM, ERP, Business intelligence
Automatické prideľovanie zliav
Kumulovanie nákupov jednej firmy
Velkoobchodná zóna
Evidovanie provízii obchodných zástupcov
Subeshopy pre odberateľov
Provízny systém
Hromadné nákupy
Opakované nákupy
Predpovedanie predaja a trendov

Množstevné zľavy
Poštovné zdarma od
Kupóny
Tovar v akcii
Zľavy pre registrovaných užívateľov
Dodatočná zľava na objednávku



Platobné brány

Napojenia



Potrebujete riešenie na mieru?
Kontaktujte nás!

vladimir.donic@vibration.sk
+421 948 368 636
www.sellio.net

Vladimír Donič

sellio


