
Produktový list

K2 e-shop
 › Zvyšte dostupnost a rychlost svého e-shopu.

 › Prodávejte ve světě e-commerce více a rychleji.

 › Nechte starost o monitoring celého e-commerce  
 řešení na nás.

K2 e-shop představuje moderní platformu pro vaše řešení ve světě e-commerce postavenou 
na těch nejmodernějších technologiích. Ať už jde o využití Redis úložiště pro optimální a rychlé 
cachování, nebo vlastní obrázkový server pro automatickou optimalizaci vašich produktových 
fotografií a obrázků na e-shopu. 

Technologie Smart Search se postará o to, aby zákazníci na e-shopu vždy našli to, co skutečně 
hledají. Smart Search si totiž umí poradit se skloňováním, překlepy i vyhledáváním v kategoriích, 
značkách nebo dalších příspěvcích na blogu. Zároveň tato technologie pomáhá s efektivnějším 
filtrováním uvnitř jednotlivých kategorií zboží. 

K2 e-shop je ideální řešení pro  
každou firmu, která to s e-commerce 
myslí skutečně vážně.



Zaujal vás K2 e-shop?
Napište nám na nejlepsierp@k2.cz nebo nám zavolejte na +420 595 135 110.

Proč zrovna K2 e-shop:

 › Získáte kompletní funkcionalitu standardního řešení v podobě K2 e-shopu navíc doplněnou  
 o nové technologie.

 › Díky aktivnímu monitoringu výkonu váš e-shop neustále optimalizujeme a udržujeme jeho 
 vysokou dostupnost a uživatelský komfort.

 › Nabízíme celou řadu osvědčených e-shopových šablon navrhnutých a dále vylepšovaných 
 našimi UX designéry, stejně jako možnost návrhu šablony na míru nebo využití vašeho   
 vlastního řešení.

 › Díky vylepšenému cachování s automatickou obnovou cache při končící platnosti nahraných 
 dat postavenému na technologii Redis a optimalizovaném linuxovém serveru získáte e-shop 
 s vysokou dostupností a minimální reakční dobou. 

 › O optimalizaci produktových fotografií, bannerů i dalších obrázků se postará vlastní  
 obrázkový server.

 › Technologie Smart Search umožní nejen pokročilé vyhledávání na celém e-shopu, ale také 
 filtrování zboží.

„K2 e-shop je výsledkem několikaletého vývoje, kdy jsme  
se od počátku soustředili na to, abychom vytvořili systémem 

vhodný i pro ty nejnáročnější zákazníky v oblasti e-commerce. 
Jsem rád, že máme na náš unikátní přístup kombinující v sobě 

plnohodnotné e-commerce řešení s robustním ERP systémem 
pozitivní ohlasy od celé řady zákazníků.“  

 
Tomáš Szkandera, CEO K2 Software, s.r.o.

https://www.k2.cz/cs/k2-e-shop

