
E-bizness ir Baltic Data oriģināli izstrādāta e-komercijas sistēma uzņēmumiem, kam nepieciešams 
risinājums ar pielāgojamu dizainu, neierobežotām iespējām individuāli pielāgot funkcionalitāti, 
integrāciju ar uzņēmuma biznesa vadības sistēmu un citām IT sistēmām. Risinājums ir radīts 
balstoties uz Baltic Data vairāk kā 20 gadu pieredzi tirdzniecībā un 10 gadu pieredzi e-komercijā. 
E-bizness darbojas kā uz Windows, tā Linux operētājsistēmām. 

FUNKCIONĀLS
Ietver pilnu e-komercijas risinājuma funkcionalitāti: 
produktu un klientu grupēšanas iespējas, neierobežots 
noliktavu skaits, dažādas cenu aprēķināšanas metodes, 
SEO atbalsts u. c.

MODERNS
Mūsdienīga lietotāja saskarne un klienta vēlmēm 
pielāgojams dizains.

ĒRTS
Lietotāja ērtībām pielāgota satura pārvaldības sistēma, kas 
ļauj ietaupīt laiku informācijas apstrādē.

PIELĀGOJAMS
Iespēja papildināt sistēmas funkcionalitāti, pieaugot 
vai mainoties klienta vajadzībām.

INTERNACIONĀLS
Vairāku valodu un nodokļu likmju atbalsts iekšzemes 
un ārzemju darījumiem.

ATBALSTS
Pilnvērtīgs tehniskais un konsultatīvais atbalsts. Iespēja 
uzturēt klienta e-veikala datu bāzi uz Baltic Data serveriem.



Ja vēlaties saņemt papildus informāciju par 
E-bizness vai pieteikties programmas 
demonstrācijai, lūdzu, sazinieties ar mums:

67222654, 67222617

Baltic Data SIA, A. Deglava iela 50, 
Rīga, LV-1035, Latvija. 

bvs@balticdata.lv 

www.balticdata.lv
www.officeline.lv

SATURA PĀRVALDĪBAS SISTĒMA
• Individuāli izstrādāta satura pārvaldības sistēma (CMS);
• Iebūvēta automātiskā Google Translate tulkošanas iespēja;
• Brīvi definējamas produktu mapes galvenajā lapā
 (piemēram, Jaunumi, Izpārdošana u.c.);
• Produktu satura sistēma balstīta uz predefinētiem produktu
 parametriem;
• Brīvi definējami paziņojumi klientiem dažādos notikumos
 (reģistrācija, paroles atjaunošana u.c.).

PRODUKTU MEKLĒŠANA
• Vairāki produktu skati (bilde un teksts, saraksts u.c.);
• Salīdzināšanas iespēja preču grupas ietvaros līdz 5 precēm;
• Plašas filtrēšanas iespējas;
• Saistītās preces un līdzīgās preces pēc noteikta algoritma;
• Produktu iespējams piesaistīt līdz 3 dažādām produktu
 grupām vienlaicīgi.

PRODUKTU APSTRĀDE
• Produktiem iespējams piešķirt dažādus statusus un norādīt
 to darbības termiņu;
• Vairāku līmeņu produktu grupu koks (brīvi maināma grupu
 secība);
• Vairāki produktu parametru veidi neierobežotā skaitā 
 (galvenie parametri, filtrējami parametri, teksta elementi);
• Produktam var pievienot līdz pat 10 attēliem, aprakstu un
 failus;
• Produktu apstrādes režīmi (publicēts, depublicēts, arhīvā u. c.);
• Vairāki noliktavas statusi: pieejams, ienāk noliktavā, nav 
 noliktavā;
• Ērta produktu meklēšana, arī pēc parametriem/statusiem;
• Iebūvēta datu ievades kontroles funkcija.

KLIENTA PROFILS
• Vairāku piegādes adrešu atbalsts, iespēja noformēt pirkumu 
 uz juridisko/fizisku personu;
• Klienta pasūtījumu vēstures saglabāšana;
• Paroles atjaunošana;
• Pasūtījumu kontrole no klienta profila.

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)
• Automatizēta SEO saišu veidošana produktiem un 
 teksta sadaļām;
• SEO atslēgvārdu un SEO aprakstu definēšanas iespēja
 visiem satura elementiem;
• SEO mantošanas sistēma starp produktu un produktu 
 grupu līmeņiem.

PASŪTĪJUMI
• Pasūtījumu var veikt gan reģistrēts, gan nereģistrēts lietotājs;
• Pārskatāms pasūtījumu izveides process;
• Klienta informēšana dažādos pasūtījuma soļos;
• Apmaksas veidi: pārskaitījums, skaidra nauda, līzingā;
• Piegādes veidi: uz adresi, pakomātiem, preču saņemšana 
 pārdevēja struktūrvienībās;
• Rēķini pdf formātā.

ADMINISTRATORA FUNKCIJAS
• Plašas iespējas definēt lietotāju tiesības funkciju līmenī 
 (skatīt, labot);
• Neierobežots noliktavu skaits;
• Neierobežots cenu sarakstu skaits un dažādas cenu 
 aprēķināšanas metodes;
• Klientu grupēšana un klientu grupām atļauto noliktavu 
 definēšana;
• Darījumu statusu kontrole (saņemts, apstiprināts, apmaksāts, 
 piegādāts);
• Nodalīta gala lietotāju un dīleru pasūtījumu kontrole;
• Iespēja mainīt preces, cenas, apjomus reģistrēta klienta 
 “atvērtā” grozā, kā arī saglabātā un nosūtītā pasūtījumā;
• Sistēmā iebūvēta preču daudzuma rezervācija veiktajiem 
 pasūtījumiem;
• Detalizēts sistēmas un administratoru lietotāju darbību 
 vēstures reģistrs;
• Datu drošība – datu dzēšana iespējama tikai tad, ja 
 konkrētā vērtība nav sistēmā izmantota;
• Paziņojumi administratoram par dažādām aktualitātēm un 
 izmaiņām sistēmā.

PAPILDMODULIS VAIRUMTIRDZNIECĪBAI
• Īpaši pielāgota sistēmas lietotāja saskarne vairumtirdzniecības
 klientiem;
• Klienta kredītlimita kontrole;
• Klientam piesaistīts konkrēts klientu menedžeris;
• Klienta profilā noteikts galvenais lietotājs un apakšlietotāji;
• Rezervācijas sistēma;
• XML sistēma dažādos pieejas līmeņos.

INTEGRĀCIJA AR CITĀM SISTĒMĀM
• Sasaiste ar noliktavas un finanšu uzskaites sistēmām;
• Sasaiste ar piegādātāju XML failiem (iespēja segmentēt pa 
 preču grupām utt.);
• Sasaiste ar portāliem salidzini.lv un kurpirkt.lv;
• Līzinga pieteikumu sinhronizācija ar vadošajām līzinga 
 kompānijām;
• Sinhronizācija ar piegādes kompāniju pakomātu adresēm;
• Integrācija ar Google Analytics rīku.

SIA Baltic Data ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas darbojas tirgū vairāk nekā 20 gadus. Mūsu klientu interesēs 
izmantojam jaunākos sasniegumus informāciju tehnoloģiju jomā. Pastāvīgi pētām jaunākās tehnoloģijas un ieviešam tās savās 
programmās, lai pilnveidotu to funkcionālās iespējas, vienkāršotu darbu un samazinātu izmaksas, lai rezultātā uzlabotu mūsu 
klientu konkurētspēju.


