
Mějte přehled o cenách zboží 
na internetu

Proč automatizovaně monitorovat ceny zboží?

Abyste správně nastavili vlastní cenotvorbu, musíte mít přehled o cenových hladinách na trhu. Monitoring cen 
vám pomůže v kontrole vašeho vlastního postavení na trhu a zjištění relevantní konkurence. Manuální monitoring 
zabírá příliš mnoho času a zdrojů a nevyplatí se vám. Proto je třeba jej zautomatizovat.

Proč je Azor nejlepším průvodcem cenovým labyrintem?

Kvalita propárovanosti
Díky dvojitému dataminingu máme nejvyšší míru propárovanosti na trhu.

Jednoduché nasazení
Stačí nám váš produktový XML feed. V aplikaci zadáte, co chcete sledovat.

Absolutní kontrola
Sami můžete přes aplikaci měnit propárování. Jsme transparentní.

Zvládá nemožné
Azor je schopen monitorovat a párovat i velmi náročné segmenty, jako jídlo, parfémy, hračky, a další.

Velké množství dat
Proaktivně vyhledává a čistí nová data o zboží na internetu.

TOP podpora
Neustále vylepšujeme kvalitu dat, zodpovídáme vaše dotazy a pomáháme získat přehled.

Díky Azorovi budete mít ceny zboží pod kontrolou. Můžete toho využít například pro lepší strategická rozhodnutí 
či pro automatické přeceňování vašich produktů.

Vhodné pro: E-SHOPY 
A PRODEJCE

Sledujte svoji konkurenci
a reagujte na její cenovou politiku.

VÝROBCE 
A DISTRIBUTORY

Mějte přehled, za kolik prodejci vaše 
zboží ve finále prodávají.



www.dataweps.cz/azor

Co ještě Azor a jeho tým umí?

Otočit data každou hodinu. Pokud 
některé produkty potřebujete sledovat 
opravdu intenzivně.

Poslat vám data do vašich systémů. 
Nemusíte se tak učit s žádným novým 
prostředím.

Zjistit chyby ve vašich datech. A také 
vám poradit, svá data upravit, abyste 
měli lepší propárovanost.

Nechat to na vás. Pokud chcete provádět 
vlastní úpravy v párování, máte možnost.

Kdo má díky Azorovi přehled?

Jak to celé funguje?

XML feed z vašeho eshopu 
se importuje do aplikace

Párování dat z vašeho XML 
feedu a z jiných e-shopů

Analýza na straně Datawepsu, 
abychom zajistili kvalitu dat

Čištění dat 
a zlepšování párování

Posíláme vám výstupy (CSV, 
XLSX, XML feed, API, FTP 
přístup, Google Drive složka)

Určíte si, 
koho chcete sledovat
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Chcete mít přehled o cenách díky 
Azorovi? Ozvěte se nám:

sales@dataweps.com
+420 541 211 984
www.dataweps.cz

DATAWEPS s.r.o.
Nováčkova 401/53
614 00 Brno Husovice


