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Od 2003 roku zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem sklepów internetowych oraz aplikacji  
e-commerce. W tym czasie opracowaliśmy własny system o nazwie alte.sklep oparty o sprawdzony silnik 
Presta Shop, który daje szereg możliwości niespotykanych w innych sklepach internetowych.  

Dzięki znajomości polskiego rynku internetowego nasz system został zoptymalizowany i przystosowany do 
panujących na warunków. Nieustannie wprowadzamy nowe funkcje, które dają użytkownikom nowe 
możliwości, usprawniają pracę i sprawiają, że staje się ona coraz łatwiejsza. 
 

Aktualnie system udostępnia następujące główne funkcje: 

 Atrakcyjny wygląd 
interfejs graficzny sklepu jest intuicyjny i przyciągający uwagę. Dodatkowo, sklep jest bardzo dobrze 
rozwiązany pod kontem ergonomii. 
  

 Konta administratorów 
konta administratorem z ustawianym poziomem dostępu. 
  

 Podział na kategorie 
produkty dzielone są na kategorie i podkategorie, w zależności od uznania administratora. Kategorie 
mogą być szczegółowo opisywane. 
  

 Zaawansowana wyszukiwarka 
rozbudowany o dodatkowe opcje moduł wyszukiwania wykonany w oparciu o bardzo wydajny 
algorytm. 
  

 Statusy dostępności produktów 
informacje o dostępności oferowanych produktów np. 48h, 7 dni; 
  

 Zarządzanie położeniem modułów 
możliwość zarządzania modułami z poziomu Panelu administracyjnego. 
  

 Rabaty dla klientów 
zniżki definiowane indywidualne dla klientów, lub dla dużej ilości produktów 
  

 Promocje na stronie głównej 
opcja wyświetlania produktów dostępnych w promocji na stronie głównej. 
 

 Definiowanie powitania 
możliwość pełnego definiowana treści wyświetlanej na stronie głównej w formie tekstowej lub 
efektownej animacji/pokazu slajdów, banerów reklamowych 
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 Różne sposoby płatności 
system zapewnia m.in. takie możliwości: gotówka przy odbiorze (pobranie lub w siedzibie 
sprzedawcy), przedpłata na konto (przelew), systemy płatności (dotpay.pl, przelewy24.pl). 
  

 Dynamicznie generowane META-znaczniki 
dynamicznie meta-tagi dla każdego produktu (z nazwy, opisu, modelu oraz producenta). 
 

 Zdjęcia produktów 
brak limitu dodawanych zdjęć produktów: miniatura, średnie zdjęcie , duże zdjęcie 
  

 Produkty pokrewne 
możliwość wiązania produktów ze sobą, polecania podobnych produktów. 
  

 Produkty polecane/nowości 
wyświetlanie polecanych produktów lub nowości na stronie głównej. 
  

 Raporty i statystyki 
raporty pokazujące statystyki klientów, zakupów, oglądalności. Dodatkowo statystyki sprzedaży. 
  

 Dodatkowe pola w opisie produktu i galeria 
możliwość dodawania dodatkowych pól w opisach produktów - przydatne w opisach 
szczegółowych, np. "ilość kolorów wyświetlacza: 256 tys." oraz dodawanie do 20 zdjęć ilustrujących 
produkt 
  

 Prezent oraz opakowanie ekologiczne 
nowy moduł umożliwiający oferowanie klientom wysyłki produktu zapakowanego jako prezent lub w 
opakowaniu ekologicznym 
   

 Śledzenie klientów 
umożliwia śledzenie preferencji klientów (informacje o umieszczanych w koszyku produktach oraz 
odwiedzanych podstronach sklepu). 
 

 Newsletter 
System zawiera zintegrowany moduł newslettera, który umożliwia masową wysyłkę wiadomości do 
zarejestrowanych odbiorców. 
  

 Edytor on-line - TinyMCE 
wprowadzanie treści do panelu administracyjnego odbywa się za pomocą przyjaznego edytora. 
 

 Integracja z aukcjami allegro 
Daje możliwość automatycznego wystawiania produktów sklepowych jako aukcje allegro. 
Dodatkowo, możliwość prezentowania losowych pozytywnych komentarzy z konta na Allegro w 
ramach sklepu. 
 

 Integracja z Facebook 
Możliwość dodawania pod produktami aktywnego linku "lubię to" dodawanego do tablicy 
użytkownika Facebook'a. Opcjonalnie można dodać okno Fanbox.  
 

 Integracja z porównywarkami 
Integracja z popularnymi porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Radar, Sklepy24, Okazje 
 

 Integracja z systemem wysyłkowym Paczkomaty 24/7 
 

 Prezentacja strony głównej 
Możliwość swobodnej aranżacji strony głównej sklepu: efektowne karuzele banerów, produktów, 
wyświetlanie nowych oraz polecanych produktów. 
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Na specjalne zamówienie klienta wykonujemy różnego rodzaju modyfikacje systemu. 
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Ważniejsze funkcje po stronie użytkownika: 

 Specjalne funkcje (promocje, bony towarowe) 
 Wyszczególnianie produktów na stronie głównej 
 Najczęściej kupowane produkty na stronie głównej 
 Nowe przedmioty na stronie głównej 
 Darmowa wysyłka 
 Międzysprzedaż (Akcesoria) 
 Powiększanie zdjęć produktów 
 Możliwość zamówienia produktów o statusie "oczekiwanie na dostawę" 
 Subskrybcja oraz rejestracja kont użytkowników 
 Brak limitu ilości metod płatności 
 Płatność przelewem 
 Zapłata przy odbiorze 
 Przystosowanie do płatności Paypal™ 
 Formularz kontaktowy z wieloma odbiorcami 
 Tagowanie produktów i chmura tagów 
 Wyszukiwarka 
 Zwroty towarów i korekty 
 Śledzenie przesyłki 
 Pakowanie na prezent oraz ekologiczne opakowanie 
 Faktury PDF dla klientów 
 Zapamiętywanie koszyka 
 Sprzedaż usług i towarów wirtualnych 
 Własna favikona 
 RSS 
 Newsletter 
 Opcja dostawy "Odbiór osobisty" 

 

Ważniejsze funkcje po stronie administratora: 

 Brak limitu kategorii oraz podkategorii 
 Edytor WYSIWYG 
 Brak limitu atrybutów produktów 
 Brak limitu specyfikacji produktu 
 Brak limitu zdjęć, automatyczne skalowanie i optymalizacja 
 Brak limitu walut 
 Brak limitu ustawień podatku 
 Brak limitu dostawców oraz celów 
 Podatek zależny od stanu, kraju, strefy lub bez podatku 
 Rabaty ilościowe 
 Aktualizowane przeliczniki walut 
 Zarządzanie inwentarzem 
 Dodawanie/Usuwanie modułów 
 Pomoc kontekstowa 
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 Generator Łączenia Atrybutów 
 Informowanie przez e-mail o statusie zamówienia 
 Import/eksport tłumaczeń 
 Optymalizacja pozycjonowania (SEO) 
 Przyjazne adresy URL / Odnośniki bezpośrednie 
 W 100% modyfikowalna szata graficzna 
 Wielu Administratorów oraz uprawnienia 
 Tryb konserwacyjny 
 Minimalna kwota zamówienia 
 Eksport listy newsletter 
 Aliasy w wyszukiwaniu 
 Import z pliku CSV 
 Szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer) 

 
Pełną kontrolę nad sklepem i jego funkcjonowaniem zapewnia zaawansowany panel administracyjny. 
Intuicyjne rozwijane menu w panelu sprawia, że zarządzanie systemem nie sprawia problemów. 
Dodatkowo, w obrębie panelu administracyjnego działa opcja podpowiedzi, dzięki której można 
uzyskać szybką pomoc na temat obsługi. 

 
 
Każdy wdrożony przez nas sklep internetowy zawiera unikalną grafikę wykonaną specjalnie dla 
Klienta. Sprawia to, że system można zintegrować z już istniejącym serwisem internetowym firmy lub z 
tworzoną przez nas stroną www. Całość ma wówczas spójny wygląd. 

 

 



 

telefon: +48 608 727 843 
e-mail: biuro@iarts.pl 
Internet: www.iarts.pl

 

                               profesjonalne rozwiązania multimedialne                                                                    www.iarts.pl 

Serwisy społecznościowe 
 
Jako serwisy społecznościowe rozumiemy facebook, youtube 
(materiały video) oraz nasza-klasa. Oferujemy zaprojektowanie i 
wdrożenie elementów graficznych spójnych z serwisem 
internetowym. Dzięki temu całość działań internetowych firmy 
będzie spójna i jednoznacznie kojarząca się. 
 
Koszt opracowania graficznego dla jednego serwisu 
społecznościowego wynosi 350 zł netto. Wykonanie stylizacji 
możliwe jest po zaakceptowaniu projektu strony internetowej. 

 
 

 
 
Pozycjonowanie 
 

Przez pozycjonowanie rozumiemy działania mające na celu wyniesienie 
Państwa serwisu www na 1 stronę wyników wyszukiwania Google pod 
konkretnymi frazami. 
 
Opisany powyżej serwis internetowy będzie zoptymalizowany pod kątem 
poprawnego pozycjonowania. Dokładna wycena konkretnych fraz 
kluczowych możliwa będzie dopiero po uzupełnieniu serwisu www w treści. 
Orientacyjny koszt pozycjonowania serwisu pod hasłami z nazwą miasta lub 
regionu np. "Nowy Sącz", "Małopolska" czy "Kraków" zamyka się w 
kwotach od 30 do 500 zł netto miesięcznie. Wszystko zależy od 
konkurencji występującej pod daną frazą oraz od tego jak napisane są 
teksty na stronie www. 

 
 
 
 
Szablony systemów newsletterowych/wiadomości e-mail 
 
Niezależnie od zastosowanego do wysyłki wiadomości narzędzia 
przydatne są szablony wiadomości wysyłanych do klientów, które 
oprócz treści zawierać będą elementy graficzne (logo, motyw 
fotograficzny, charakterystyczna stopka) spójne z pozostałymi 
elementami promocyjnymi w sieci. 
 
Tworzymy profesjonalne szablony wiadomości e-mail w oparciu  
o wstępne Państwa wytyczne. Koszt opracowania standardowego 
szablonu e-mail wynosi 150 zł netto. 
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Szablony allegro 
 
Od lat projektujemy szablony aukcji dla allegro oraz 
ebay. W celu zachowania spójności graficznej 
nawiązują one do wyglądu samego sklepu 
internetowego z dodaniem niezbędnych elementów 
funkcjonalnych szablonu. 
 
Koszt opracowania graficznego szablonu aukcji 
wynosi 400 zł netto. Wykonanie stylizacji możliwe 
jest po zaakceptowaniu projektu sklepu internetowego. 
 
 
 

W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. 
 


