Miguel

Prodávejte výhodně své
e-knihy na vlastním e-shopu!

Co Miguel umí?
	Miguel vám umožní prodávat zabezpečené e-knihy napřímo
zákazníkům vašeho e-shopu.
	Ušetříte tak desítky procent provize a tržbu máte okamžitě na účtu.
	
Navýšíte celkové prodeje e-knih, protože o prodeje jinde nepřijdete (ověřeno).
	Zvýšíte loajalitu svých zákazníků, kteří si zvyknou nakupovat vše u vás.
	Můžete dělat vlastní slevové akce, prodávat balíčky tištěných knih
a e-knih, prodávat multilicence firmám, mít svoji cenovou politiku…

Jak Miguel funguje
	Na svém e-shopu začnete nabízet také e-knižní variantu vydaných
titulů, ale o technické řešení v pozadí se postaráme my.
	Zákazník si e-knihu koupí ve vašem e-shopu stejně jako
jakoukoli jinou knihu. Zaplacená e-kniha mu však
dorazí ze serveru Miguela. Zákazník
si ji pak přečte v libovolné
aplikaci či zařízení.
	Každá kopie je unikátní pro
daného zákazníka a jeho
údaje jsou v ní uloženy.

	
Co je pro nasazení
Miguela potřeba?
	Upravit e-shop tak, aby vedle tištěné
verze vašich titulů nabízel i e-knihy.
	Implementaci, zaškolení i trvalou
technickou podporu vám zajistíme my.

Podrobnější představení
Kolik e-knih Miguel prodá?
V nakladatelství Jan Melvil Publishing (JMP) je vlastní e-shop s Miguelem
nejdůležitějším prodejním kanálem e-knih. Za poslední rok činil jeho podíl
na celkových tržbách za e-knihy průměrně 45 %, během akcí dokonce 62 %.
To je významně víc než od kteréhokoli externího prodejce či distributora.
Miguel byl v JMP spuštěn v červenci 2018. Od té doby tržby e-shopu JMP
výrazně vzrostly, ne však na úkor tržeb u externích prodejců. Miguel tedy
přinesl čistý nárůst.
Prodeje e-knih dle tržeb (e-shop JMP vs. ostatní kanály)
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E-knihy jsme nikdy neprodávali, bude
to u nás fungovat stejně dobře?
Naše nabídka se netýká jen prodejního softwaru. Jsme připraveni vám
maximálně poradit i po obchodní stránce. S e-knihami jsme začínali mezi
úplně prvními v Česku a rádi s vámi naše know-how budeme sdílet.
Máme zájem na vašem obchodním úspěchu.

Jak rychle můžeme s Miguelem
začít prodávat?
Nasadit Miguela lze z naší strany do několika dní. Délka implementace je
závislá především na rychlosti úpravy vašeho e-shopu (tak, aby nabízel
i e-knihy). I v tom vám nabízíme maximální součinnost.

V záloze je Miguel Junior
Nemůžete-li nyní investovat čas a finance do úpravy svého e-shopu,
anebo je web vašeho nakladatelství zatím neprodejní, můžeme vám
nabídnout i jednodušší řešení Miguel Junior. Ten sice přináší zákazníkům
o něco menší komfort, ale vyžaduje minimální zásah do vašeho webu.
Bližší informace vám rádi na požádání sdělíme.

Jak vlastně Miguel vypadá?
Pro zákazníka vašeho e-shopu bude mít podobu nabídky (rámečku,
tlačítka…) koupě e-knihy. Konkrétní design je na každém nakladateli,
který si úpravu sám provádí; takto např. vypadá na e-shopu Jan Melvil
Publishing:

Jak probíhá nákup e-knihy
Prodejní proces je v režii vašeho e-shopu. Zákazník u vás nakoupí e-knihu
stejně, jako by kupoval tištěnou knihu. Informace o objednávce a zákazníkovi
získá Miguel až po zaplacení e-knihy, a na základě těchto informací
vygeneruje pro daného zákazníka jeho vlastní kopii. Tu si pak zákazník stáhne
z odkazu, na který klikne buď hned v e-shopu, nebo v následném e-mailu.
Každá kopie je unikátní, zabezpečená sociálním DRM a dalšími skrytými prvky.
Schéma nákupního procesu se zapojením Miguela:
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Jak Miguelovi předáme naše e-knihy?
Soubory e-knih nahrajete do Miguela podobným způsobem, jako jste
zvyklí u jiných prodejců. Aktuální je vždy poslední nahraná verze e-knihy.

Jaké formáty lze používat?
Miguel pracuje se všemi obvyklými formáty e-knih, tedy s ePub, Mobi
a PDF. Pokud nemáte možnost vlastního převodu do Mobi, Miguel ho pro
zákazníka vygeneruje za vás.

Co by měl ještě vědět náš ajťák?
Miguel běží na virtuálních serverech a je vytvořen tak, aby se dal jednoduše
škálovat. API je jednoduché a je vytvořeno podle konvence REST. Přes API lze
spravovat nahrané knížky. Autorizace se řeší snadno přes token. Dokumentace
k serveru, který generuje e-knihy spolu s informacemi o uživateli, najdete na
tomto odkazu: https://melvilwosabuilderapi.docs.apiary.io/
Miguel dovoluje generovat knihy synchronně i asynchronně. Při synchronním
se vygenerovaná kniha vrátí jako výsledek dotazu. Při asynchronním
generování dá Miguel vědět, jakmile se generování dokončí. Asynchronní
generování výrazně lépe zvládá velké zatížení, protože e-shop zažádá
o vygenerování knihy pro určitého uživatele a Miguel si požadavek uloží
do fronty. Díky tomu by neměla nastat situace, že by se systém přehltil
a zhavaroval. Při přetížení by došlo pouze k větší prodlevě mezi zaplacením
e-knihy a jejím doručením zákazníkovi.

Kolik Miguel stojí?
Implementační náklady se pohybují mezi 5 000 Kč a 10 000 Kč bez DPH.
Následně již neplatíte žádný paušál. Odměna je řešena formou provize
z prodeje, která činí 10 % z ceny bez DPH prodané e-knihy. Pokud e-knihu
prodáte se slevou vyšší než 50 % z DPC, provize bude vypočtena z částky DPC
bez DPH krát 50% sleva. Vyúčtování probíhá měsíčně, kdy vám na naši provizi
vystavíme fakturu.

Zaujali vás naši služebníci?
Obraťte se prosím na Zuzanu Strachotovou, která vás ráda
podrobněji seznámí s tím, jak Servantes fungují:

Zuzana Strachotová
zuzana.strachotova@melvil.cz
+420 608 519 276

