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Integracijos pagreitina ir optimizuoja procesus



Livechat bendravimas

livechat.lt

livechat.com

tawk.to

Smartsupp

crisp.chat

Zopim (zendesk chat)

FB mesenger

Intercom

........



Prekių apžvalgos video galia

https://videoly.co



Įtraukimas per žaidimą

https://twistoo.co/



Buhalterijos automatizavimas

Rivile
Agnum
Directo
ROBOlabs
B1.lt
Monet.lt
Saskaita123.lt
Pragma
Navision
Optimum
Finvalda
Butenta
Euroskaita
1C
… ir kitomis

• Importuoti prekių korteles (pavadinimas, kaina, 
kodas, barkodas, aprašymas, nuotraukos, ir kt.);

• Periodiškai atnaujinti prekių kainą ir likučio
informaciją;

• Įvykus pirkimui - užsakymo informacija 
perduodama į buhalterinę sistemą.

• i-SAF generavimas individualiai veiklai



B1 ir automatizacijos su prekybvietėmis

Jei Verskis klientai turi kelias prekyvietes (pvz. Amazon, eBay, Etsy), tai galite turėti 

vieną sandėlį programoje B1.lt, ir pardavinėti per Verskis, Amazon, ebay, Etsy, ..., 

automatiškai sinchronizuoti pardavimus

Sinchronizavus B1.lt ir Verskis, lengvai buhalteriams generuojasi i-SAF ir OSS (kas 
prekiauja užsienyje). PVM lengviau apskaityti.

Kas turi individualią veiklą, tai vos ne unikalus būdas Lietuvoje sujungti su Verskis, 
Amazon, su individualios veiklos apskaita

Lengvas sudengimas su banku. Pvz. už UAB Jono prekybą sumokėjo Marytė ir 

buhalterijoje yra nesudengti įrašai. Tai pas B1 juos surasti ir sudengti bus paprasta 
(jeigu net tai automatiškai nesusidengė).



Mokėjimų surinkimo operatoriai



Verskis.lt API modulio nauda

Į verskis.lt galima atsiųsti likučius ir kainynų kainodarą

Iš verskis.lt galima paimti užsakymų ir/arba faktūrų duomenis

Į verskis.lt galima atsiųsti užsakymų būsenų pasikeitimus 

Į verskis.lt galima atsiųsti užsakymo siuntos sekimo numerį

Kas tuo gali naudotis:

• Buhalterinės sistemos, pvz b1, monet, saskaita123, ...

• Siuntų lipdukų generavimo sistemos, pvz: multisiuntos.lt, siuskpigiau.lt, ....
• Bet kuri kita sistema ar kiti jūsų samdomi programuotojai



SMS siuntimo nauda



XML eksportai

Kainų palyginimo portalai: kaina24.lt, kainos.lt, pricer.lt, ...

Prekybvietės: pigu.lt, varle.lt, merxu.com, Google shopping, FB/Instagram shop, ...

Užsienio prekybvietės ir kainų palyginimo portalai: salidzini.lt, prices.lv, 

hinnavaatlus.ee, ...

Savo xml pateikimas partneriams: norimas kainynas, norimos prekės/kategorijos, ...



XML importai

Dropshipping

XML importas iš tiekėjų (prekių kortelės, likučiai, savikaina, pardavimo kainos

XML importas iš tiekėjų tik likučiams importuoti

Dovanų kuponų importas

Klientų individualios kainodaros importas (didmeninė prekybą) kategorijų lygyje arba 

galitinės prekių kainos



Paieškos mechanizmo DI įgalinimas



Individuali projekto priežiūra ir vystymas



SEO paslaugos



Ačiū už dėmesį!

Pagalbos skyrius:

8 603 13477

pagalba@verskis.lt

Pardavimo skyrius:

8 674 72248

labas@verskis.lt

www.verskis.lt

mailto:pagalba@verskis.lt
mailto:labas@verskis.lt
http://www.verskis.lt
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