
Mergadovy aplikace - často kladené otázky

Přehled odpovědí na TOP otázky spojené na Mergadovy novinky 
- aplikace a Mergado Store.

Co je to aplikace
Část Mergada, která řeší určitý problém. Například podrobně 
analyzuje prodejní ceny Vašeho e-shopu ve srovnání 
s konkurencí.

Aplikace je rozšířením nad rámec základních funkcí Mergada 
a lze ji zapnout či vypnout v Mergado Store.

Co je to Mergado Store
Místo, kde si můžete vybírat, zapínat i vypínat aplikace.

Kde najdu Mergado Store
Po přihlášení do Mergada klikněte na položku Store v zeleném 
menu nahoře.

Kolik aplikace stojí
Každá aplikace má v Mergado Store uvedenu cenu. Obvykle jde 
o měsíční poplatek.

Jsou všechny aplikace placené
Nikoliv. Některé aplikace jsou zdarma.

Proč jsou některé aplikace placené?
Vývoj aplikací stojí hodně peněz. Cena je příspěvkem na další 
vývoj aplikací tak, aby Vám poskytovaly vysoký užitek 
a pomáhaly navyšovat zisk Vašeho e-shopu dlouhodobě.

Jak si mohu aplikaci vyzkoušet?
Aplikace mají často zkušební lhůtu, po kterou je můžete využívat
zdarma a vyzkoušet si je tak. Informaci o zkušební lhůtě najdete 
v Mergado Store.

Co když vypnu aplikaci vprostřed zkušební doby a pak ji 
budu chtít opět zapnout? Bude zkušební doba pokračovat?
Nikoliv. Zkušební doba je určena pouze k vyzkoušení 
a seznámení se s aplikací. Pokud ji jednou zapnete a pak aplikaci
vypnete, příště zapnete aplikaci rovnou do placeného režimu.



Co když mám nápad jak aplikaci vylepšit?
Napište mi na mergado@mergado.cz. Budu rád.

Jaký bude další rozvoj aplikací a Mergado Store?
Prvním krokem bylo spustit Mergado Store. Následovat bude 
postupné vylepšování jednotlivých aplikací a spouštění nových 
aplikací.

Má smysl počkat se zakoupením, až bude aplikace 
více vylepšena?
Nikoliv. Doporučuji aplikace, které Vás zaujmou, začít využívat 
ihned. Nemusíte tak čekat, až doplníme graf či e-mailovou 
notifikaci, která používání Mergadovy aplikace ještě zjednoduší.

Co mám dělat nyní?
Prohlédněte si aplikace v Mergado Store a vyzkoušejte je.
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