
Datlook je skvělý právě proto, že:

Pomocí API dostaneme všechna data na jedno místo a můžeme tak 
zobrazovat i související hodnoty, které se automaticky dopočítají.

Díky Datlooku vám vytvoříme report, který bude obsahovat právě ty 
metriky, které si sami zvolíte.

Data jsou aktualizovaná v reálném čase, ihned tedy víte, kolik 
vyděláváte.

Report je dostupný online i z mobilních zařízení.

Výkonnost e-shopu a reklam 
neustále pod kontrolou

Chcete mít na jednom místě data z vašeho e-shopu, 
Google Analytics i reklamních systémů?

Potřebujete ihned vidět i vypočtené hodnoty, 
např. PNO (poměr nákladů a výnosů)?

Chcete vidět jen to, co vás opravdu zajímá?

Potřebujete mít přehled kdykoliv a kdekoliv, 
online?



Naši zákazníci jsou stále v obraze. Připojte se k nim!

Díky API máte vše na jed-
nom místě

Vlastním FG nástrojem jsme se napo-

jili na API Skliku, Facebooku a dalších 

systémů a dokážeme z nich tak 

posílat data na jedno místo. Máte tak 

všechna data pohromadě v reportu 

Datlook a pokud chcete mít přehled 

o výkonnosti vašich kampaní, stačí 

otevřít jeden systém. Navíc dokáže-

me jednotlivé zdroje, jejich náklady 

a efektivitu vynaložených investic 

ihned porovnávat a vyhodnocovat.

Dopočítáme efektivitu 
investic

Přímo v Datlooku můžeme vypo-

čítávat třeba hodnotu PNO v %. Ta 

nám udává, kolik procent z tržeb, 

vygenerovaných placenými kanály 

(Adwords, Sklik, Facebook,...) tvoří 

náklady, které jste na reklamu vy-

naložili. Pokud tedy víte, že náklady 

na kampaně mají být např. do 10 % 

ceny produktu, můžete tuto hodnotu 

kdykoliv sledovat přímo v Datlooku 

online. Máte tak kdykoliv přehled 

o efektivitě a návratnosti vaší investi-

ce do PPC.

Přehledný report
stále po ruce

Díky Datlooku vám vytvoříme report, 

který bude obsahovat právě ty me-

triky, které si sami zvolíte. Nemusíte 

tedy procházet několik systémů 

a tvořit z nich složitě přehledy. 

Report Datlook budete mít stále 

po ruce, i v mobilu. Pokud vám vy-

hovuje prostředí Edee CMS, můžeme 

Vám Datlook přenést přímo tam.

Kontaktujte: obchod@fg.cz

Ať jste kdekoliv, stále víte, co se u vás
na webu / e-shopu děje

Váš Datlook ukazuje přesně to, 
co vás zajímá

www.fg.cz


