


A Virgo Corbis egyedi fejlesztésű, komplex és flexibilis 
e-kereskedelmi keretrendszer, közepes és nagyvállalatok számára. 

Ha 

A Virgo Corbis komplex, flexibilis e-kereskedelmi megoldásokkal 
támogatja értékesítési céljainak megvalósulását. 

vállalkozása kinőtte a bérelt webáruházakat

most indítja el vállalata az online értékesítést

rugalmas, egyedi és skálázható megoldást keres

És 

gyors piacra lépést tervez

a dobozos megoldásoknál falakba ütközik

teljes körű e-kereskedelmi szolgáltatásra van szüksége



Közvetlenül és bolthálózaton keresztül 
is értékesít? 

Webshop és partnerportál  megoldásainkkal egyéni és közületi 
ügyfeleket és hibrid igényeket is kiválóan kiszolgálhat. 

A multi-portál rendszerben egyszerűen, átláthatóan, egy felületen 
kezelheti különböző nyelvű webshopjait, partnerportáljait.

A Virgo csoport évtizedes nagyvállalati tapasztalattal rendelkezik az 
üzleti tanácsadástól a tervezésen át a megvalósításig és 
üzemeltetésig.

Több országban, több nyelven 
működtetné webshopjait? 

Nincs elég tapasztalata az online 
értékesítésben? 

Ügyfeleink:



Az Ön kezébe adjuk az irányítást

Egy felületen kezelheti minden webshopját

Barátságos, testreszabható tartalomkezelés 

Egyedileg paraméterezhető logisztikai modul

Többnyelvűség beépített támogatása

Eltérő pénznemek és adózási jogszabályok kezelése

Szerepkör alapú jogosultságkezelés



Vásárlói élmény

Reszponzív, letisztult megjelenés
Optimalizált vásárlási folyamat
Kifinomult kosárkezelés és emlékeztetők
Változatos fizetési és kiszállítási lehetőségek
Részletes rendelési információk

Ügyviteli rendszerek integrációja

Microsoft Dynamics
SAP Business One
Octopus
Datamagic
Vectory,



Külső kapcsolatok 

Futárszolgálatok
Árösszehasonlító oldalak
Marketing platformok

Értékesítés támogatás

Kuponok, ajándék termékek 
Virtuális és fizikai termékcsomagok
Értékelő és összehasonlító modul
Egyedi, időzíthető landing oldalak
Banner és termékajánló kezelés
Fizetési megoldások széleskörű támogatása



Technológiai kiválóság

Felhő alapú, skálázható architektúra
Korszerű naplózás és monitorozás
Folyamatos fejlesztés és integráció
Apache Lucene alapú keresőmotor
SEO, analitikák, marketing eszközár
PHP 7.2+ támogatás
Symfony 3.4+ alapú keretrendszer
Doctrine alapú, gyártófüggetlen adatbázis elérés
Memcached, Redis támogatás

A Virgo Corbis a legfrissebb e-commerce trendek és ügyfeleink 
igényeinek alapján folyamatosan fejlesztett keretrendszer, 
magyar nyelvű terméktámogatással.



Telenor Építőanyag.hu

Extreme Digital Anda Present

Multi-vitamin.hu Otthon Centrum
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Ismerje meg a Virgo Corbis nyújtotta lehetőségeket
bemutató portálunkon!

Munkatársunk várja megkeresését:

mail: bartfai.diana@virgo.hu
mobil: +36 20 377 4534

Bártfai Diána 

virgocorbis.com


