
ORDIS E–SHOP – profesionální internetový obchod 

Stručný přehled 
název : ORDIS 
autor aplikace : SOFICO-CZ, a. s., U Vodárny 5, 568 02 Svitavy 
použitá platforma POHODA – MDB, SQL : MDB, SQL 
Komunikace XML : ano 
technologie programování : Delphi 
U dat POHODA se provádí - čtení/zápis/modifikace : čtení, zápis, ne modifikace 
používané moduly POHODA : Adr, Skl 
implementační požadavky:  
 - analýza problematiky nutná : ano, v rozsahu 2 hod 
 - školení nutné : ano, v rozsahu 1 hod 
 - instalační podmínky : MS Windows 
 - minimální HW vybavení : shodné s POHODA 
 - porovnání s HW vybavením POHODA : shodné s POHODA 
adresa pro obchodní komunikaci, tel., mail : Ing. David Klodner, obchodní ředitel 
adresa pro technickou podporu, tel., mail : Pavel Škranc, vedoucí projektů ORDISU 
web adresa : eshop.ordis.cz 
referenční aplikace - se souhlasem zákazníka : STEJKR, spol. s r. o., Svitavy 
   IVJ – export/import, s. r. o., Prostějov 
   Bedimex, s. r. o., Hronov 
   Level Pro, a. s., Hranice 
   Rico Art, s. r. o., Žamberk 

Úvodní informace 
ORDIS E-SHOP je špičkový internetový obchod napojený na skladový systém POHODA. Automaticky si bere data 
z POHODY, takže nemusíte nic exportovat ani importovat.  

Došlé objednávky se rovnou zapisují do POHODY do došlých objednávek. 

ORDIS-ESHOP je samostatnou součástí  objednávkového systému ORDIS. 

Použití produktu – jak to pracuje 
Serverová část  

Je nainstalovaná na libovolném PC ve vaší síti. Zabezpečuje import zboží, cen, zákazníků, obrázků atd. 
z POHODY a zápis došlých objednávek do POHODY. Pokud v POHODĚ nemáte obrázky, lze je ke zboží přiřadit až 
v Ordisu, stejně tak jako zboží, skupiny zboží, ceny apod. 

ORDIS E-SHOP 

Obsahuje všechny funkce moderního e-shopu, intuitivní ovládání, rychlost, přehlednost, spoustu volitelných 
„vychytávek“ ... 

Typická struktura a oblast použití 
Velkoobchodní (B2B) i maloobchodní zákazníci (B2C). Ordis je používán téměř ve všech oborech podnikání, ve 
stovkách firem. 

Co zákazníkovi produkt přinese (výhody spojení obou produktů) 
Zákazníci, kteří ještě e-shop nemají a myslí si, že ho nepotřebují by měli ORDIS E-SHOP vyzkoušet. Máme 
několik zákazníků, kteří to jen tak zkusili a teď je e-shop jejich hlavním prodejním kanálem. 

Zákazníci, kteří e-shop mají, ale nemají ho napojený na POHODU ušetří spoustu práce s údržbou zboží a cen na 
e-shopu. Vše bude fungovat samo, v POHODĚ si nadefinujete cenovou hladinu pro e-shop a aktualizace e-shopu 
bude probíhat automaticky jednou denně, případně i mnohokrát za den, pokud budete chtít. 



Jsme specialisté na optimalizaci pro vyhledávače (SEO), díky které bude váš e-shop na internetu vidět! 

 

Proč právě ORDIS E-SHOP? 

• unikátní řešení objednávek s nastavením vašich individuálních cen 

• prodáváte zboží s minimálními náklady 

• jste snadno k nalezení na Seznam.cz, Atlas.cz, Google.cz a mnoha dalších vyhledávačích 

• snadnější administrativa - nové zakázky přehledně ve vašem emailu 

• stávajícím zákazníkům přinesete komfort navíc 

• snadná administrace e-shopu 

• obsahuje speciální modul, který vám pomůže získat přední pozice ve vyhledávačích (SEO) 

• e-shop je pro Vaše zákazníky přehledný a snadno je vede k nákupu 

• maximum nejefektivnějších funkcí používaných v moderních e-shopech 

• B2B i B2C prodej 

• cenové skupiny zákazníků  

• prodej po baleních, množstevní slevy pro balení 

• exporty zboží pro vyhledávačů zboží 

• provizní a věrnostní systém 

• rozšiřitelnost bezpočtem doplňkových modulů a služeb 

• je výsledkem dlouhodobého vývoje a především požadavků z praxe 
 

Jaká je náročnost použití/nasazení 
Provozovatel Ordisu potřebuje SW POHODA a běžné PC s Windows, na kterém ORDIS poběží. 

Ceny 
Ceny jsou individuální dle požadovaných funkcí e-shopu a náročnosti implementace. 
Pohybují se od 25.000,- Kč do 120.000,- Kč bez DPH. 

Individuální úpravy 

Každému zákazníkovi nastavujeme ORDIS na míru. Víme, že každá firma funguje jinak a dokážeme se tomu 
přizpůsobit. 

Reference 
Ordis používá více než 100 velkoobchodů a desetitisíce jejich zákazníků. 

http://www.sofico.cz/tvorba-webovych-stranek/reference/ 
 


