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?

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.

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

Váš Datlook ukazuje přesně to,
co vás zajímá
Díky API máte vše na jednom místě

Dopočítáme efektivitu
investic

Přehledný report
stále po ruce
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Vám Datlook přenést přímo tam.
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Naši zákazníci jsou stále v obraze. Připojte se k nim!
Kontaktujte: obchod@fg.cz
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