Rozwiń swój e-biznes
z platformą, której zaufały
największe marki na świecie.
Poznaj oferte x-Coding IT studio dla Magento

powodów
dlaczego warto wybrać Magento
jako narzędzie e-Commerce:
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Łatwość Integracji
Magento jest łatwe do zintegrowania z wieloma
systemami zewnętrznymi (Firmy kurierskie,
systemy płatności, systemy ERP, serwisy
aukcyjne), dzięki czemu staje się prawdziwym
kombajnem e-Commerce.
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Łatwość dostosowywania
do własnych potrzeb
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Specjalne narzędzia i funkcje
Magento oferuje wiele specjalistycznych
wbudowanych narzędzi, które wyróżniają
je na tle konkurencji, jest to min. wbudowany
system SEO, wielowalutowość i różne stawki
podatków dla różnych krajów i odbiorców,
aktualizowane w czasie rzeczywistym, wbudowane narzędzia marketingu internetowego,
tworzenie spersonalizowanych list zakupów.
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Bezpieczeństwo
Magento, kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo swoich rozwiązań, dlatego też
domyślnie proces zakupowy wraz z całym
sklepem objęty jest certyfikatem bezpieczeństwa SSL.

Magento pozwala na wysoki stopień personalizacji,
dzięki czemu jeszcze łatwiej jest stworzyć sklep
internetowy, który w pełni odpowiada potrzebom
konsumenta i wyróżnia się na tle konkurencji.
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Innowacyjność
Magento jest jedną z najbardziej rozwojowych
platform e-Commerce dostępnych na rynku.
Dzięki temu jest regularnie aktualizowana przez
twórców, co zapewnia ciągły dostęp do nowinek
technologicznych rynku e-Commerce, nanoszenia
szybkich poprawek do istniejących wersji
oraz ciągłego wsparcie programistycznego jej
twórców oraz użytkowników

Nie jest ważna wielkość Twojego przedsiębiorstwa, Magento jest idealnym
rozwiązaniem dla Ciebie, umożliwiającym wejście i rozwój w rynku
e-Commerce, wdrożonym przez firmę X-Coding IT Studio.
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Najbardziej popularne oprogramowanie e-commerce w 2013r., źródło: Alexa’s Top 1M Sites

Do maja 2013 roku, zostało zarejestrowanych ponad 500 000 instancji Magento,
liczba regionalizacji przekroczyła 60, a wartość dodatków ponad 15 000.

Magento jest jednym z najbardziej elastycznych i skalowalnych narzędzi e-commerce
dostępnych na rynku, a dzięki otwartemu kodowi, wiele firm ma możliwość pełnego
dostosowywania własnych e-sklepów do ich spersonalizowanych potrzeb. Najwięksi
potentaci rynku e-Commerce, zbudowali swoje własne sklepy internetowe opierając się na
oprogramowaniu Magento.
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Odsetek kupujących on-line na świecie, źródło: oficjalne materiały Magento commerce

Magento Mobile otwiera nowe możliwości dla obecnych jak i przyszłych użytkowników
platformy Magento, zapewniając dostęp do Twojego sklepu, z każdego miejsca na świecie
i o każdej porze przy pomocy smartfonu.

Dzięki narzędziu Magento Mobile możemy utworzyć natywną aplikacją na
oraz urządzenia mobilne z systemem Android . Przenosząc w łatwy sposób Twój biznes
na urządzenia mobilne, których liczba z roku na rok wzrasta w tempie ponad 20%*, co też
przyczynia się do znacznego zwiększenia zasięgu oferowanych przez Ciebie produktów
i usług, a docelowo i zysków. Stań się liderem w kanale m-Commerce, dzięki platformie
Magento.
*dane z raportu dla PBI Gemius na temat rynku urządzeń mobilnych w Polsce, listopad 2013r.
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