
Zarządzaj wydajnością swojego
sklepu internetowego.

Uzyskaj pełny obraz swojej działalności i zwiększ
wydajność dzięki podejściu opartemu na danych.

Pobierz z Addons*

Lub aktywuj bezpośrednio z poziomy katalogu modułów

*Prosimy o zweryfikowanie kompatybilności posiadanej wersji oprogramowania PrestaShop w zakładce ze specyfikacją

Najważniejsze cechy
Synchronizacja z Google Analytics (zgodność v4)  •  CSV eksport

Kluczowe wskaźniki wydajności dla Twojej firmy  •  Pojedyncza tablica rozdzielcza
  Do 24 miesięcy historii  •  Tryb porównawczy  •  Zgłoszenie pocztą elektroniczną

Czas i efektywność  •  Bezpieczeństwo i wydajność

https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/49583-prestashop-metrics-beta.html


Znajdź łatwo i intuicyjnie wszystkie 
istotne dane do zarządzania swoim 
sklepem internetowym, takie jak 
dane o ruchu z Google Analytics, 
na pierwszy rzut oka w swoim 
zapleczu PrestaShop. Metryka 
PrestaShop jest kompatybilna z 
Google Analytics v4.

Precyzyjny i łatwy w użyciu interfejs, który łączy kilka zewnętrznych 
źródeł danych, takich jak dane o ruchu z konta Google Analytics

i dane o sprzedaży ze sklepu internetowego.
Korzystaj z wyjątkowych korzyści, aby przejąć kontrolę nad swoim 

handlem elektronicznym i śledzić jego rozwój dzień po dniu.

Metryka PrestaShop chroni kluczowe 
dane Twojej firmy. Obliczenia modułu 

koncentrują się na najważniejszych 
wskaźnikach KPI, nie wpływając 

na szybkość działania sklepu 
internetowego dzięki dedykowanemu 

serwerowi, który zestawia dane.

Scentralizuj
kluczowe dane

Spraw, aby twoje dane mówiły

zabezpieczenie 
danych bez wpływu 

na wydajność handlu 
elektronicznego



Poprzez scentralizowanie 
kluczowych wskaźników 
wydajności w jednym interfejsie, 
PrestaShop Metrics daje Ci 
klucze do monitorowania 
wyników i napędzania rozwoju 
Twojego sklepu internetowego.

PrestaShop Metrics pozwala na porównywanie 
wyników w okresie do 24 miesięcy, 

dostosowanie okresów analizy, eksportowanie 
danych i otrzymywanie raportów pocztą 
elektroniczną w celu śledzenia działań.

zwiększyć 
współczynnik 
konwersji

Śledzić swój rozwój



Gdy sprzedaż się rozwija, zwiększa się ilość danych i potrzebny 
jest bardziej wydajny system. Nie ma już wątpliwości,

z PrestaShop Metrics, moduł jest dostosowany do Twojej 
aktywności i nigdy nie spowolni pracy Twojego zaplecza.

Twój cennik będzie aktualizowany automatycznie na podstawie 
sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy.

Cena dostosowana do potrzeb Twojej firmy

30-dniowy bezpłatny
okres próbny

9.99€/miesiąc /miesiąc

*Średni obrót w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Za darmo
Obrót do 1000€*

29.99€

*Prosimy o zweryfikowanie kompatybilności posiadanej wersji oprogramowania PrestaShop w zakładce ze specyfikacją

Pobierz z Addons*

Lub aktywuj bezpośrednio z poziomy katalogu modułów

Obrót do 10K€* Obrót powyżej 10K€*
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