
Najważniejsze funkcje:

Sello to nowoczesny system stworzony z myślą o tych,  
którzy sprzedają towary w serwisach aukcyjnych i poszuku-
ją wszechstronnego, a jednocześnie prostego narzędzia do  
obsługi aukcji internetowych. Program komunikuje się  
z serwisem Allegro.pl wspierając sprzedawcę na wszystkich  
etapach sprzedaży.

Sello umożliwia szybkie przygotowanie serii aukcji i śledzenie 
ich przebiegu. Pozwala lepiej kontrolować płatności od klien-
tów. Pomaga przygotować paczki i stworzyć dla nich odpo-
wiednie druki.

Sello znacznie ułatwia kontakty z klientami dzięki komplek-
sowej obsłudze poczty elektronicznej. Umożliwia tworzenie 

 ○ obsługa wielu kont z serwisu Allegro.pl;
 ○ możliwość pracy wielostanowiskowej;
 ○ możliwość obserwowania przebiegu wszystkich aukcji w jednym miejscu; 
 ○ łatwe i szybkie przygotowywanie aukcji, tworzenie opisów, wiadomości  

do klientów dzięki wbudowanym szablonom;
 ○ zaawansowany system tworzenia opisów i szablonów z wykorzystaniem  

tagów i modyfikatorów;
 ○ obsługa pól własnych towaru, zewnętrznego systemu sprzedaży, podmiotu,  

liczników własnych;
 ○ zbiorcze wystawianie aukcji;
 ○ obsługa zbiorczych zmian na danych przechowywanych w bazie programu;
 ○ obsługa formularzy opcji dostaw i płatności Allegro;
 ○ ręczna i automatyczna aktualizacja stanów towaru w serwisie aukcyjnym;
 ○ zbiorcza możliwość zmiany cen towarów wystawionych w serwisie;
 ○ modyfikacja niektórych danych aukcji trwających;

serii listów za pomocą szablonów oraz automatyczne gene-
rowanie i wysyłanie wiadomości do kupujących (np. potwier-
dzenie otrzymania wpłaty, informacja o wysłaniu towaru itd.). 
Otrzymane e-maile zostają automatycznie podpięte do aukcji, 
transakcji, paczek i klientów.

Sello współpracuje z popularnymi systemami sprzedaży:  
Subiektem GT i Subiektem nexo. Dzięki temu można sprzeda-
wać towary z systemu sprzedaży na aukcjach internetowych, 
wystawiać faktury, paragony itp. Dodatkowo Sello zaktualizu-
je na aukcjach trwających stany towarowe, a w razie wyprze-
dania towaru zakończy aukcje. Wskaże także różnice w cenie 
aukcji i towaru i pomoże zaktualizować te ceny w serwisie 
aukcyjnym.

wspomaga sprzedaż w serwisach aukcyjnych



Cennik:

Sello cena netto

abonament 30-dniowy do jednego konta z serwisu aukcyjnego 22,90

abonament roczny do jednego konta z serwisu aukcyjnego 199,00

abonament dwuletni do jednego konta z serwisu aukcyjnego 389,00

Zakładka z opisem towaru
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Najważniejsze funkcje:

 ○ zbiorcza obsługa paczek poprzez listy wysyłkowe;
 ○ przygotowywanie wszystkich niezbędnych wydruków do paczek;
 ○ jednoczesna obsługa wielu kont pocztowych;
 ○ automatyczne rozpoznawanie i przypisywane wiadomości  

do klienta, aukcji, transakcji lub paczki;
 ○ możliwość zdefiniowania wiadomości automatycznych,  

generowanych po pewnych zdarzeniach w programie,  
np. rejestracja wpłaty od klienta czy wysłanie paczki;

 ○ automatyczne wysyłanie i odbieranie danych;
 ○ współpraca z Subiektem GT oraz Subiektem nexo (pobieranie  

informacji o towarach i ich stanach z systemu sprzedaży do Sello,  
wystawianie zamówień i dokumentów sprzedaży);

 ○ przygotowywanie wydruków magazynowych zawierających listę towarów do danej paczki;
 ○ reguły wiadomości pozwalające lepiej rozdzielać i segregować otrzymane wiadomości;
 ○ ponowne wystawianie aukcji archiwalnych;
 ○ notatki dla transakcji, paczek i aukcji - możliwe do przenoszenia na wydruki oraz dokumenty w Subiekcie nexo/GT;
 ○ miniaturki zdjęć przedmiotów na listach aukcji i towarów;
 ○ wbudowana współpraca z kurierami: InPost, Geis Parcel PL;
 ○ otwarty mechanizm eksportowania paczek umożliwiający eksport danych do dowolnego systemu kurierskiego;
 ○ wbudowany edytor wydruków.

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować  

wszystkie funkcje programu). 
pobierz.insert.com.pl


