
Typy projektov bežiace na selliu

B2B riešenie

Sellio je najvhodnejšie práve pre B2B riešenia, na 
ktoré sa aj špecializujeme. 

B2C eshop

Sellio je primárne naprogramované ako eshopová 
platforma. Obsahuje všetky dôležité funkcie 
moderného eshopu pripravené na rast a expanziu. 
Všetky eshopy staviame na mieru.

Konfigurátor produktov

Máme radi výzvy a zákazníkom uľahčujeme nákup 
pomocou vizuálnych a cenových konfigurátorov. 

Webová aplikácia na mieru

Codebase sellia umožnuje postaviť od aplikácie od 
startupového MVP až po komplexný informačný 
systém na mieru.

ERP systém

Robusnosť riešenia umožnuje využívať sellio aj ako 
ERP systém. 

Skladový systém

Niektorí naši klienti využívajú sellio len ako 
cloudový skladový systém s API.

Komplexné, cloudové riešenie vhodné pre B2B a B2C eshopy a 

webové aplikácie. Umožňuje prispôsobiť všetky funkcionality 

podľa vašich potrieb na mieru. 

Martin
Admin



Vibration je softvérové štúdio, ktoré sa zameriava na vývoj webových aplikácií a webových stránok na mieru. Už 10 rokov 
vyvíjame náš vlastný produkt sellio – komplexný, modulárny, cloudový systém, vhodný na tvorbu eshopov, B2B riešení a 
informačných systémov.

Výhody spolupráce s vibration

Sme lídri v oblasti vývoja 
ecommerce

Už 10 rokov robíme eshopy  
a weby na mieru

Sme vždy spoľahlivý  
a strategický partner

Pracujú u nás top špecialisti, 
ktorí majú radi svoju prácu

Máme inovatívny, agilný, 
transparentný a efektívny 
prístup

Nákladovosť

Rýchla reakčná doba

Nízke riziko ukončenia spolupráce

Komplexná znalosť ecommerce

Zastrešenie UX a webdizajnu

Rýchla zmena technológií alebo riešení

Efektívne a transparentné projektové riadenie

Prehľadný reporting na sekundy

Ľahká zmena dodávateľa

Pravidelné konzultácie a inovácie v projekte

Pridelený projekt manažér, ktorý dohliada nad celým 
projektom

Spolupráca s 
freelancerom

Inhouse 
developeri

Bežná 
developérska 

firma

Spolupráca  
s vibration



Architektúra riešenia

core

symfony

database

SQL

backend frontend

API

symfony

email service

mobile app

vue

admin

vue

ERP

eshop

node.js, nuxt, 

vue
GTM

payment 
gateway

Oddelený frontend a backend. Oddeľujeme vizuálnu časť riešenia (frontend) od funkčnej časti riešenia (backend). Backend vie 
bežať veľa rokov a vie sa vymeniť len front end pri prípadnej zmene dizajnu alebo potrieb. Zvyšuje bezpečnosť aplikácie. 
Možnosť napojenia ďalších systémov prostredníctvom API na backende - mobilné aplikácie, PWA, ERP, CRM systémy …



Rýchlosť vďaka využitiu frameworku vue.js
 populárny reaktívny framewor
 webová aplikácia sa stiahne naraz na začiatku a potom sa 

doťahujú len chýbajúce dát
 užívateľsky prívetivejšie rozhranie, fungujúce bez 

preloadu, aktualizuje iba časti stránky, ktoré sa zmenil
 vďaka tomu je načítanie webových stránok rýchlejšie

Dlhodobo udržateľný systém
 vybrané technológie sú najmodernejšie a najpoužívanejši
 API first návrh umožnuje aj napojenie ďalších externých 

systémo
 na backende využívame framework Symfony, ktorý je 

pripravený aj na veľké enterprise projekt
 prostredníctvom zmluvy o poskytovaní služieb garantujeme 

dostupnosť služieb a ich prevádzku

Škálovateľnosť
 cloudové riešenie nám poskytuje neobmedzené zdroje na 

výkon alebo diskovú kapacit
 navrhnutá technologická infraštruktúra zvláda vysoké 

zaťaženie a v čase sa prispôsobuje návštevnost
 automatizované CI/CD - za chodu vymeniteľné verzie 

aplikácie bez výpadkov

Možnosť vymeniť dodávateľa
 využívame open source technológie populárne v komunit
 bezproblémová možnosť zmeny dodávateľa časti alebo 

celého systém
 prípadne možnosť vytvorenia interného IT tímu klient
 klient sa môže slobodne rozhodnúť či chce spolupracovať 

aj po dokončení projektu s nami v rámci ďalšieho rozvoja a 
prevádzky

Výhody riešenia



Vybrané referencie

prevereneauto.sk

 Webové aplikácie na mier
 Agilný vývo
 Napojenie externých systémov DOAS, AUTOVI
 Kalkulácia financovani
 Vyhľadávani
 Oddelený front a backen
 API, elastic search, Nuxt, vue, node, PHP, MySQ
 Generovanie dokumento
 Na mieru prispôsobenie administrácie pre dealero
 Prepracovaný porovnávač tovar
 Pridelený predajcovia podľa kategórii a lokalit
 Reaktívny rozšírený filte
 Generovanie dokumentov a marketingových materiálov 

systémo
 Ukladanie filtra užívateľom - emailové notifikácie 

vyhovujúcich nových áu
 Možnosť 3D obhliadky auta

Dátum realizácie: 2019 - 2022


Online adresa: prevereneauto.sk

Nebbia.fitness

 B2B zóna na mier
 Skladový systém na mier
 Eshopové riešenie na mier
 Systém na riadenie výrob
 Systém na cenotvorb
 Aplikácia na kontrolu logistiky

Dátum realizácie: 2017 - 2020


Online adresa: nebbia.fitness

vivaeshop.sk

 Sieť eshopov a B2B zón
 dlhoročná spoluprác
 Rozsiahle multidoménové a viac jazyčné riešeni
 Programovanie modulov na mier
 Komplexné napojenie na Money S
 B2B - prehľad kreditov a faktú
 B2B - história a opakovanie objednávo
 Tlač cenových ponú
 Platobné brán
 Konzultácie a stratégia

Dátum realizácie: 2014 - 2022


Online adresa: vivaeshop.sk



Konfigurátor produktov

 konfigurácia a vizualizáci
 vzorce a logika produkto
 poradca nákup
 vytvorenie košíka z konfiguráci
 poslanie dopytu emailom

Dátum realizácie: 2020


Online adresa: kalkulacka.martinec.sk

crewmaldives.com

Našou úlohou bolo redizajnovať a naprogramovať webovú 
aplikáciu pre predaj zájazdov. Riešenie obsahuje 
rezervačný systém, platobnú bránu, tlač dokumentov, 
posielanie notifikačných emailov, výpočet provízii, blog, 
rôzne marketingové nástroje. Od klikateľného prototypu 
sme dokázali agilným vývojom doručiť komplexné digitálne 
riešenie.

Dátum realizácie: 2021 - 2022


Online adresa: crewmaldives.com

willtrinken.at

Informačný systém na riadenie kuriérov a ich skladových 
zásob. Vo webovej aplikácii dispečer a administrátor 
organizuje objednávky zákazníkov. Systém automaticky 
prideľuje objednávky kuriérom a optimalizuje ich cesty 
podľa umiestnenia objednávok. V mobilnej aplikácii kuriér 
administruje celý proces doručenia objednávky až po 
platbu, či zmenu stavu pokladne. Využívame Google Maps 
API. Hybridné aplikácie využívajú jednotný kód s front 
endom webovej aplikácie. Backend beží na novej verzii 
nášho systému sellio.

Dátum realizácie: 2021 - 2022


Online adresa: willtrinken.at



leteckezazitky.sk

Projekt sa skladal z troch webových aplikáci
 B2C eshop s neštandardnou logikou objednávo
 Zóna pre partnerov – administrácia letov a objednávo
 Komplexná administrácia na mieru – konfigurovateľné 

produkty, varianty, cenotvorby

Automatizácia procesov a zjednodušenie administratív
 aktivácia a predlžovanie poukazov zákazníkm
 automatické zasielanie SMS a emailo
 generovanie PDF kupónov s QR kódm
 výpočet provízii a generovanie faktúr pre partnero
 prepojenie s účtovným systémo
 platby cez platobnú bránu alebo QR kód

Zlepšenie marketingových kampan
 dynamické kampane v Google Ads a FB CAP
 riešenie opustených košíko
 zber emailov nových zákazníko
 newsletter kampan
 integrácia livechat
 generovanie XML feedov

Dátum realizácie: október 2019


Online adresa: leteckezazitky.sk



Produkty

Zľavový systém

-

Cudzie meny, multimenovosť


Neobmedzený počet produktov


Rozšírený filter produktov


Konfigurovateľný produkt


Varianty produktu


Rozšírený filter produktov


Neobmedzený počet kategórii


Varianty produktu


Predaj digitálnych produktov


Hromadný upload súborov


Duplikovanie produktov


Galérie


Zvýraznenie produktov pomocou štítkov


Súvisiace produkty


Rôzne možnosti zoradenia produktov

Množstevné zľavy


Poštovné zdarma od


KupónyTovar v akcii


Zľavy pre registrovaných užívateľov


Dodatočná zľava na objednávku

Hlavné funkcie

Marketing

Skladové hospodárstvo

Administrácia

Obsah

Integrácia FB CAPI


Integrácia tag manageru


Integrácia datalayeru


Zasielanie opustených košíkov emailom


Integrácia newsletter systému 
Mailchimp


Integrácia vyskakovacích okien na zber 
emailov


Integrácia sitecontrol

Správa zásob


Indikácia malých zásob


História skladových zmien 


Skladové karty


Export faktúr do účtovného systému 
Pohoda


Integrácia platobnej brány 24pay


Platba cez QR kód

Efektívna a rýchla administrácia


Možnosť prihlasovania do administrácie 
kdekoľvek na svete z mobilu aj tabletu


Prekladový systém v administrácii

Wysiwyg editor


Komponentový editor na tvorbu 
prémiového obsahu


Dynamické menu


Štítky


Pridávanie referencií zákazníkmi


Komentovanie produktov


Hromadné nahrávanie súborov

Základná funkcionalita

Užívateľské rolevyhľadávanie


Cookie manažmenť


Email notifikácieSMS notifikácie


Administračné rozhranie na mieru


Varianty produktov


Konfigurovateľné produkty


Dopytový formulár


Kontaktné formuláre


Užívateľské recenzie


Integrácia porovnávača tovaru Heureka


Často kladené otázky


Vylepšené vkladanie telefónneho čísla


Export dát


Automatická fakturácia


Výpočet provízií pre partnerov


Generovanie poukazov


Generovanie PDF dokumentov


Zákaznícke konto


Výpočet dátumu doručenia poštou


Integrácia livechatu


Správa uplatnených poukazov


Rezervačný systém


Blog


Automatické vypĺňanie firemných údajov


Bannerový systém


SEO nastavenia


Vernostný program


Integrácia platobnej brány stripe


360 stupňový prehliadka produktu


Pomoc pri vyhľadávaní


Automatické emaily


Zákaznícka zóna


Viac adries zákazníka



Využívame technológie

Fakturačné a skladové systémy

Vue.js

API Platform

PHP

capacitor

GitLab

Redis

lottie files

MySQL

nuxt

PostgreSQL

bootstrap

symfony

sass

Yii

Elasticsearch

DigitalOcean Node.js firebase

Platobné brány



Marketing

Ostatné

Dopravcovia



Postup prác

Účel  
Hlavné ciele  
Publikum  
Rozsah projektu 
Návrh informačnej architektúry 
Tvorba wireframes

Analýza a špecifikácia projektu

1

Analýza kľúčových slov  
Písanie textov  
Voľba jazyka  
SEO  
Fotografie  
Diagramy  
Videá

Tvorba obsahu

2

Obsah určí formu  
Výber farieb a písiem  
Tvorba responzívny dizajn  
Interakčný dizajn

UX a webdizajn

3

Front end programovanie  
Integrácia CMS  
Programovanie modulov

Programovanie

4

Užívateľské testovanie  
Kontrola na zariadeniach  
Optimalizácia rýchlosti 
Kontrola kvality  
Meracie skripty  
Certifikáty

Testovanie a spustenie

5

Aktualizácie  
Doplňovanie funkcionalít  
Monitoring  
Analytika  
Reporting

Prevádzka

6



Potrebujete riešenie na mieru?
Kontaktujte nás!

vladimir.donic@vibration.sk

+421 948 368 636

www.sellio.net

Vladimír Donič


