Sprinx Systems spolupracuje s Ditou P. při
vstupu na zahraniční trh. Vyrobil pro ni nový
eshop.
Praha 5. listopad 2015 – Dita Pecháčková, kulinářská novinářka, autorka
kuchařek a vlastní TV show, se připravuje se svými kuchařkami, a také
autorským porcelánem, vstoupit na zahraniční trh. I proto hledala
způsob, jak na svůj obchodní růst připravit eshop ditap.cz. Nakonec
vhodného obchodního partnera našla ve Sprinx Systems.
„Jsem perfekcionistka, a přestože si dovedu s lecčím poradit sama, na něco
nestačím. Například na dokonalé fungování svého eshopu,“ říká Dita P. „Jsem
tedy ráda, že jsem začala spolupracovat s firmou Sprinx Systems, protože jsem
v této svěží firmě našla stejnou vlastnost, jakou mám já: perfekcionismus.“
Sprinx Systems přeprogramoval e-shop Dity P. na platformu Kentico. Pro budoucí
plány Dity P. bylo potřeba vybudovat robustní infrastrukturu s automatickým
propojením na ERP a logistiku. „Převzali jsme nejen technickou stránku, ale i celý
chod e-shopu a nyní tedy zpracováváme vše od objednávek až po expedici,“ říká
ředitel Sprinx Systems Jiří Čáp. „Dále budeme s klientem ve větší míře pracovat s
marketingovými nástroji, jako je e-mailing, nebo remarketing.“
Povedený design portálu byl zachován z původní verze webu. Nastaly jen drobné
úpravy v navigaci, či u piktogramů zboží. Sprinx Systems pak zlepšil například
přihlašování do uživatelského účtu. E-shop je propojený s účetním systémem
ABRA a nynější řešení umožňuje mimo jiné nastavovat vlastní marketingové
kampaně.
Portál Dity Pecháčkové je pro Sprinx Systems dalším z řady úspěšných realizací
na bázi Kentica, jehož je Gold partnerem. Spolupráce mezi oběma společnostmi
je dlouhodobě na vysoké úrovni, o čemž svědčí i stabilně vysoké umístění Sprinx
Systems na vnitřním mezinárodním žebříčku partnerů společnosti Kentico.
„Nabízíme profesionální řešení stavěné každému zákazníkovi na míru,“ říká ředitel
Sprinx Systems Jiří Čáp. „O kvalitě námi dodávané práce svědčí nejen
spokojenost zákazníků, ale i našich partnerů. Tomu odpovídá i stále se zvyšující
obrat naší webové divize.“
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Dita Pecháčková je kulinární novinářka, autorka kuchařek Deník Dity P., které se
staly bestsellery. Česká televize právě natáčí další sérii kuchařského pořadu
Deník
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http://www.ditap.cz nabízí autorský porcelán, který pro Ditu P. vyrábí česká
porcelánka Thun 1794.

O společnosti Sprinx Systems
Společnost Sprinx Systems, a.s. se specializuje na vývoj, prodej, implementaci a
správu obchodních systémů. Vyvíjí webová řešení, poskytuje služby v oblasti
hostingu a správy aplikací a je významným dodavatelem produktů HPC (High
Performance Computing). Společnost působí i ve Spojených státech amerických,
kde má v Los Angeles pobočku. Více naleznete na http://www.sprinx.com.
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