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Jak rosną sklepy IAI-Shop.com? Szybko
Wyniki sklepów obsługiwanych przez IAI w maju 2010 roku były bardzo dobre. Potwierdzają one, że handel w
Internecie rozwija się bardzo szybko a dobre oprogramowanie tylko go przyspiesza.
Dumni jesteśmy, że obsługujemy coraz więcej coraz większych i coraz lepszych sklepów. Liczby mówią same za
siebie. Sklepy korzystające z IAI-Shop.com są liczącą się siłą w polskim Internecie.
Łączna, miesięczna sprzedaż wszystkich sklepów IAI-Shop.com wyniosła w maju 2010 roku aż 18,7 miliona złotych,
czyli o 61% więcej niż w maju 2009 roku.
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Bardzo szybko rośnie również ilość dostępnych towarów w sklepach IAI-Shop.com. Wszystkie nasze sklepy
oferowały w maju do kupienia 1 295 839 towarów. W porównaniu do maja 2009 to aż o 87% więcej. Na pewno, w
budowaniu tak olbrzymiej oferty, zasługę mają aplikacje z linii Integrator oraz Downloader. Automatyzując pracę
pozwalają bardzo łatwo oferować klientom większy wybór towarów. IAI kładzie również nacisk na inne mechanizmy
usprawniające zarządzanie dużą ofertą jak i poprawia wydajność swojego systemu, który musi radzić sobie ze stale
rosnącą ilością produktów a więc coraz większymi bazami danych.
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Ilość produktów w sprzedaży przez wszystkie sklepy IAI-Shop.com
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Więcej sprzedaży i więcej sklepów to również większy transfer. W maju platforma IAI-Shop.com obsłużyła ponad 15
Terabajtów ruchu wysłanego do klientów. Odpowiada to wielkości danych które po zapisie stanowiłyby 3788 płyt
DVD. Tyle danych nasze sklepy wysłały w świat. Bez problemu obsłużyliśmy też wzrost tego ruchu o 87% w
stosunku rok do roku.
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Oczywiście wzrost ilości towarów i ruchu przełożył się wprost za odwiedziny w sklepach. Nasze sklepy odwiedziło w
maju 2010 5,65 mln UU (o 71% więcej niż w maju 2009), generując 8,17 mln wizyt (PV), czyli o 78% więcej niż
rok wcześniej. Czy to dużo? Podobne ilości UU, według badania Megapanel, mają takie portale jak grupa
Gadu-Gadu i Grupa Money.pl.
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Wzrost sprzedaży, ilości towarów, ruchu i odwiedzin pokazuje jak skalowalną, wydajną i przyszłościową platformą
jest IAI-Shop.com. Dla firm, które szukają rozwiązań na lata, które chcą aby system obsłużył ich sukces,
IAI-Shop.com jest najlepszym wyborem. IAI już pracuje nad kolejnymi zmianami, które pozwolą obsłużyć
wielokrotny wzrost w najbliższych latach.
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