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Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ

Ευκολία πρόσβασης. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πάντα ανοιχτά και
ακολουθούν τον καταναλωτή παντού. Χρησιμοποιώντας ένα smartphone, οι
πελάτες μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε
ημέρα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

ΑΡΧΙΚΗ

Εξατομικευμένη εμπειρία. Τα eShop γνωρίζουν πολύ καλά τους
τακτικούς πελάτες τους και χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων για να
προσαρμόσουν και να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία που τους παρέχουν, με
βάση τα ενδιαφέροντα και τις συνήθειες του πελάτη ή τη γνωστή/αναμενόμενη
συμπεριφορά του.

ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ
Οι παγκόσμιες αγορές εξελίσσονται συνεχώς,
οδηγούμενες από αντίστοιχες αλλαγές στη
συμπεριφορά των καταναλωτών. Μετά
από τις συνεχείς αλλαγές των τελευταίων
ετών, όπου τόσο οι καταναλωτές όσο και
οι εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια
άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα, οι αγορές
επιτέλους σταθεροποιήθηκαν, αλλά όχι
στην προηγούμενη κατάσταση και μορφή.
Στην πραγματικότητα, έχει διαμορφωθεί
μία “νέα νόρμα”.
Η νέα κατάσ ταση περι λαμβάνει μια
πληθώρα αλλαγών σε διάφορους τομείς
(οργανωτικούς, διαχειριστικούς, λειτουργικούς,
συμπεριφοριστικούς κ.λπ.) που επηρεάζουν
εξίσου τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Πολλοί κ λάδοι έχουν επιταχύνει την
ψηφιοποίηση και υιοθέτηση του ηλεκτρονικού
εμπορίου, συχνά οδηγούμενοι από τις νέες
τεχνολογίες και τον αντίκτυπο των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτόχρονα, οι
καταναλωτές ανακαλύπτουν σταδιακά την
ευκολία και ασφάλεια της έρευνας και της
παραγγελίας αγαθών μέσω Διαδικτύου.
Αυτή η τελευταία τάση δεν είναι παροδική.
Στην πραγματικότητα, ορισμένοι αναλυτές
προβλέπουν ότι το παγκόσμιο ηλεκτρονικό
εμπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με
ταχείς ρυθμούς.
Γιατί όμως το ηλεκτρονικό εμπόριο
αναπτύσσεται τόσο γρήγορα; Κάποιοι
από τους λόγους είναι οι εξής:

Ποικιλία εμπορευμάτων. Αγορές μέσω διαδικτύου σημαίνει ότι οι πελάτες
δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν για να έχουν επιλογές. Πολύ περισσότερα αγαθά
είναι διαθέσιμα, καθώς και διάφορες επιλογές που σχετίζονται με τους όρους
παράδοσης και πληρωμής. Με τις παγκόσμιες αγορές να επενδύουν σε τοπικά
δίκτυα διανομής, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να έχουν περισσότερες
επιλογές.
Καταναλωτές με γνώσεις τεχνολογίας. Τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι
πλέον μόνο για λίγους ή για τους νεότερους. Τα smartphone έχουν γίνει
πιο προσιτά και οικονομικά για όλες τις γενιές. Άτομα όλων των ηλικιών
χρησιμοποιούν τα smartphone για να εκτελούν καθημερινές εργασίες, να
πληρώνουν λογαριασμούς, να επικοινωνούν με την οικογένεια και τους φίλους
τους, να διασκεδάζουν και να κάνουν τις αγορές τους στο διαδίκτυο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΟΊ

ΑΡΧΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΆΡΙ
B2B: Business to Business, η διαδικασία πώλησης αγαθών
σε επιχείρηση ή οργανισμό.
B2C: Business to Consumer, η διαδικασία πώλησης αγαθών
απευθείας στον καταναλωτή που είναι ο τελικός χρήστης του
προϊόντος.
Churn Rate: Το ποσοστό των πελατών που “χάνει” η
επιχείρηση μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Cross-Selling: Η διαδικασία προώθησης πρόσθετων
προϊόντων ή υπηρεσιών σε πελάτες που έχουν αγοράσει
σχετικά αγαθά.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο / eCommerce: Η διαδικασία
πώλησης και αγοράς αγαθών μέσω Διαδικτύου.
Inventory: Το διαθέσιμο απόθεμα.
KPI: Βασικός δείκτης απόδοσης, μια τιμή που χρησιμοποιείται
για την αξιολόγηση του ποσοστού επίτευξης των στόχων της
επιχείρησης.

Κύκλος ζωής: Τα στάδια ενός προϊόντος, από την ανάπτυξη
και την εισαγωγή στην αγορά, έως την ωρίμανση και την
παρακμή/απόσυρση.
Long Tail: Η διαδικασία προώθησης μεγαλύτερου όγκου
προϊόντων σε μικρότερο αριθμό πελατών.
MRR: Μηνιαία Επαναλαμβανόμενα Έσοδα, τα σταθερά
έσοδα που αναμένεται να παράγει μια επιχείρηση κάθε μήνα.
NPS: Net Promoter Score, μια βαθμολογία που αξιολογεί
την προθυμία των πελατών να προτείνουν το προϊόν/την
υπηρεσία σε άλλους.
Εκπλήρωση παραγγελίας: Η διαδικασία ολοκλήρωσης
όλων των βημάτων της παραγγελίας, από τη στιγμή που
γίνεται μια συναλλαγή πώλησης, έως την παράδοση στον
αγοραστή.
Τμηματική αποστολή: Η διαδικασία διανομής όπου
μέρη της ίδιας παραγγελίας παραδίδονται με διαφορετικές
αποστολές.
Κωδικός προσφοράς: Κωδικός που χρησιμοποιείται για
τη δημιουργία εκπτώσεων.
Αναπλήρωση: Η διαδικασία επαναφοράς προμηθειών ή
αποθεμάτων σε μια προηγούμενη κατάσταση.
Reverse Logistics: Η διαδικασία επιστροφής αγαθών,
είτε από έναν καταναλωτή σε ένα κατάστημα, είτε από ένα
κατάστημα στον προμηθευτή του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ
Σήμερα, οι πελάτες έχουν δύναμη και το ξέρουν. Η
εμπειρία του πελάτη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης, καθώς
μπορεί να ενισχύσει την ικανοποίηση των πελατών,
την αφοσίωση στην εμπορική επωνυμία, τη φήμη και
την αύξηση των πωλήσεων.
Οι επιχειρήσεις τείνουν να δίνουν προτεραιότητα σε
πρακτικές και λύσεις που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες
τους και θα προσφέρουν μια πλούσια εμπειρία σε κάθε
πελάτη, σε κάθε αλληλεπίδραση. Αλλά τι ενδιαφέρει
πραγματικά τους πελάτες; Τι περιμένουν από την
επιχείρησή σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο;

Ο ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ

ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ

SCM + CX

Ένα εύκολο στη χρήση eShop. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη την εμπειρία
του πελάτη κατά τη δημιουργία του eShop σας. Οι πελάτες αναμένουν ένα εξαιρετικά
λειτουργικό, γρήγορο eShop που παρέχει μια ποικιλία επιλογών χωρίς περιττή
πλοήγηση ή καθυστερήσεις.
Ακριβείς πληροφορίες για τα προϊόντα. Σε κανέναν δεν αρέσει να αγοράζει
αγαθά, για να ανακαλύψει μετά ότι δεν είναι αυτό που πίστευε ότι θα ήταν. Η παροχή
σωστής πληροφορίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές κάθε
προϊόντος είναι σημαντική, για να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες κάνουν ενημερωμένες
επιλογές, αλλά και για να μειωθούν οι επιστροφές.
Ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το διαθέσιμο απόθεμα.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό για τον πελάτη σας από το να ακυρωθεί
η παραγγελία του λόγω έλλειψης διαθέσιμου αποθέματος. Είναι πάντα καλή
πρακτική να έχετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για το διαθέσιμο απόθεμά
σας, διαφορετικά μπορεί να καμφθεί η εμπειρία του πελάτη.
Γρήγορη διεκπεραίωση της παραγγελίας τους. Η ταχύτητα παράδοσης
μπορεί να απογειώσει ή να γειώσει την ικανοποίηση των πελατών. Οι πελάτες δεν
ενδιαφέρονται απαραίτητα για τις διαδικασίες που ακολουθείτε για την παράδοση
των παραγγελιών. Όταν οι καταναλωτές παραγγέλνουν προϊόντα μέσω Διαδικτύου,
συνήθως θέλουν η παραγγελία τους να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό.
Σαφείς πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών σας. Τι συμβαίνει
εάν ο πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος με την αγορά του; Πόσες μέρες έχει για
να επιστρέψει τα εμπορεύματα; Πότε θα επιστραφούν τα χρήματά του; Η πολιτική
επιστροφών σας μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία του πελάτη. Bεβαιωθείτε ότι οι
όροι και οι προϋποθέσεις είναι σαφείς και διαθέσιμοι στον πελάτη εκ των προτέρων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΑΛΥΣΊΔΑΣ KAI

ΕΜΠΕΙΡΊΑ
ΠΕΛΑΤΏΝ

Ας το παραδεχτούμε. Δεν έχει νόημα να προωθείτε αγαθά
στο διαδίκτυο, εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σωστά
τις παραγγελίες, να διασφαλίσετε την έγκαιρη παράδοση
και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις επιστροφές.
Οι πελάτες δεν θα χαρούν εάν λάβουν αγαθά που δεν
παρήγγειλαν ποτέ ή εάν παραδοθεί η παραγγελία τους
πολλές εβδομάδες αργότερα. Όταν οι πελάτες είναι
δυσαρεστημένοι, το churn rate αυξάνεται. Η δημιουργία
μιας εντυπωσιακής πλατφόρμας eCommerce δεν σημαίνει
τίποτα, εάν δεν υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εφοδιαστικής
αλυσίδας που λειτουργεί χωρίς προβλήματα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η εφοδιαστική
αλυσίδα μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση των
πελατών:

Χρόνος παράδοσης έναντι κόστους. Οι πελάτες θέλουν
να έχουν επιλογές. Κάποιοι μπορεί να προτιμούν γρήγορη
παράδοση με υψηλότερο κόστος, ενώ άλλοι είναι πρόθυμοι
να περιμένουν μερικές ημέρες για δωρεάν παράδοση. Είναι
καλό να δίνουμε στον πελάτη την επιλογή και τη δύναμη να
αποφασίσει πώς θέλει να παραδοθεί η παραγγελία του.
Παρακολούθηση παράδοσης. Οι πελάτες θέλουν να
ενημερώνονται για την εξέλιξη της παραγγελίας τους. Έχει
αποσταλεί; Είναι στο δρόμο; Πότε θα παραδοθεί; Μπορούν
να παρακολουθήσουν την αποστολή σε πραγματικό χρόνο ή
να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον χρόνο παράδοσης; Όσο
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες
σας, τόσο καλύτερη υπηρεσία προσφέρετε.
Μέθοδοι παράδοσης. Πριν από μερικά
χρόνια, οι καταναλωτές ήταν ενθουσιασμένοι
από τη δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας
τους με drone! Αν και ο ενθουσιασμός ήταν
σύντομος, ωστόσο κατέδειξε ότι ορισμένοι
καταναλωτές θα καλοδέχονταν νέες μεθόδους
παράδοσης. Εξερευνήστε διαφορετικές
επιλογές παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων
ορισμένων πράσινων και βιώσιμων τρόπων.
Επίσης, παρέχετε επιλογές παραλαβής, όπου
είναι δυνατόν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΙΚΗ

Η ΑΝΆΓΚΗ

SCM

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ

ΕΜΠΟΡΊΟΥ

Πρέπει να έ χει γίνει ξεκάθαρο σε
αυτό το σημείο ότι κάθε επιχείρηση
ηλεκτρονικού εμπορίου χρειάζεται να
έχει στρατηγική προσέγγιση ως προς
τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο
περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, διαδικασίες,
τεχνολογία και εργαλεία, διαχείριση
κινδύνων και, φυσικά, τους ανθρώπους.
Κάποια βασικά ζητήματα για τις επιχειρήσεις
που αναπτύσσουν μια στρατηγική SCM
είναι:

Γεωγραφία. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά όταν ξεκινάτε
μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να αποφασίσετε εάν
μπορείτε να καλύψετε μόνο την τοπική αγορά, συγκεκριμένες χώρες
ή περιοχές ή να επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας παγκοσμίως.
Κάποιοι κλάδοι της αγοράς ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς
κανονισμούς με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται η
επιχείρησή σας. Επιπλέον, μια παγκόσμια επιχείρηση μπορεί να
απαιτεί πολλαπλές και απομακρυσμένες αποθήκες και εγκαταστάσεις
logistics που θα λειτουργούν σε διαφορετικές περιοχές και ζώνες
ώρας. Όποιο μοντέλο κι αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε, πρέπει
να εξετάσετε τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και να
αναπτύξετε διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας
θα λάβουν καλή εξυπηρέτηση.
Διαχείριση αποθεμάτων και κόστους. Ενώ η διαχείριση
κόστους αποτελεί μέρος του κυρίως επιχειρηματικού σας πλάνου,
τα κόστη που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθήκης θα πρέπει να
εξεταστούν με το πλάνο SCM. Το ληγμένο απόθεμα, το υπερβολικό
απόθεμα αλλά και η έλλειψη αγαθών μπορεί να κοστίσουν στην
επιχείρησή σας πολλά χρήματα. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για
τη μακρά αποθήκευση. Κατά τη δημιουργία του πλάνου SCM,
εξετάστε τρόπους για να προσδιορίσετε ή να προβλέψετε τις
βέλτιστες ποσότητες παραγγελιών για το eShop σας. Βασιστείτε
σε εργαλεία έξυπνης τεχνολογίας για αποτελεσματική διαχείριση
αποθεμάτων, για να έχετε υγιή ταμειακή ροή και να διασφαλίσετε
ότι η επιχείρησή σας παραμένει βιώσιμη.

Η ΑΝΆΓΚΗ
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Ολοκ λήρωση τεχνολογίας και
διαδικασιών. Ένα από τα δυσκολότερα
σημεία στον προγραμματισμό σας είναι
να διασφαλίσετε ότι η τεχνολογία και
τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε
στην επιχείρησή σας, αντιστοιχούν στις
διαδικασίες και μεθόδους ποιοτικού ελέγχου
που εφαρμόζετε. Δεν είναι ασυνήθιστο
για τις επιχειρήσεις να εργάζονται με
παρωχημένη τεχνολογία που δεν μπορεί
να υποστηρίξει την πελατοκεντρικότητα και
εν τέλει γίνεται εμπόδιο για την ανάπτυξη
της εταιρείας. Βεβαιωθείτε ότι η τεχνολογία
σας μπορεί να ενσωματώσει τις διαδικασίες
της επιχείρησης και να καλλιεργήσει μια
πελατοκεντρική νοοτροπία μεταξύ των
ομάδων.

Εποχική ζήτηση. Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε,
με το αν το μοντέλο σας είναι B2B ή B2C και με το πλάνο μάρκετινγκ που
έχετε, θα πρέπει να εξετάσετε εάν το eShop σας θα επηρεαστεί από εποχική
ζήτηση. Εάν έχετε συγκεκριμένες περιόδους που περιμένετε αυξημένη ζήτηση
(π.χ. Black Friday, Χριστούγεννα, έναρξη σχολικής χρονιάς κ.λπ.), θα πρέπει να
το συμπεριλάβετε στον προγραμματισμό σας και να είστε προετοιμασμένοι.
Είναι σε θέση οι προμηθευτές σας να διεκπεραιώνουν παραγγελίες που είναι
μεγαλύτερες από το συνηθισμένο; Είναι η αποθήκη σας σε θέση να υποστηρίξει
την υπερβολική ζήτηση; Χρειάζεται να απασχολήσετε επιπλέον συνεργάτες
παράδοσης; Χρειάζεται να προσλάβετε εποχικό προσωπικό;

Η ΑΝΆΓΚΗ
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Διαχείριση ανθρώπων. Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της Στρατηγικής SCM, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα
των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών. Επιπλέον, η εξεύρεση
στελεχών για τη λειτουργία της αποθήκης μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη
σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ανά τον κόσμο, ενώ μπορεί
να χρειαστεί να συνεργαστείτε με τοπικούς φορείς για την κάλυψη της
εποχικής ζήτησης αλλά και να οργανώσετε προγράμματα κατάρτισης ώστε
να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς.
Διαχείριση κινδύνων και επιχειρησιακή συνέχεια. Ένα καλό σχέδιο
πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες για κάθε περίπτωση. Καταγράψτε τους
κινδύνους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εφοδιαστική
αλυσίδα και αναπτύξτε σχέδιο για την αντιμετώπιση τυχόν αντιξοοτήτων.
Αναπτύξτε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας που περιλαμβάνει
εναλλακτικές λύσεις πρόσβασης στις επιχειρησιακές εφαρμογές, επαφές
για ενημέρωση και ένα σαφές σχέδιο επικοινωνίας για το προσωπικό
σας - και βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες σας είναι
εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειές τους σε
περίπτωση απροσδόκητου συμβάντος.
Επέκταση δικτύων και οικοσυστημάτων. Κάθε επιτυχημένο eShop
απαιτεί ένα αξιόπιστο οικοσύστημα προμηθευτών, σημείων αποθήκευσης
και παρόχων διανομής και παράδοσης. Αυτή η ανάγκη είναι επιτακτικότερη
εάν η επιχείρησή σας στοχεύει σε μια φυσική αγορά που υπερβαίνει την
τοπική της γεωγραφία. Όσο ευρύτερη είναι η περιοχή που στοχεύετε,
τόσο μεγαλύτερο δίκτυο θα χρειαστείτε. Εξετάστε τις τοπικές συμφωνίες
συνεργασίας και βεβαιωθείτε ότι έχετε εναλλακτικές λύσεις και εφεδρικά
σχέδια, ώστε το δίκτυο της εφοδιαστικής σας αλυσίδας να παραμένει
λειτουργικό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η ΑΝΆΓΚΗ

SCM

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ

ΕΜΠΟΡΊΟΥ

Βιωσιμό τητα και πράσινες
πρωτοβουλίες. Πολλές επιχειρήσεις
τείνουν να ενσωματώνουν ηθικές και
βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές
τους, για διάφορους λόγους: για να
αντικατοπτρίζουν τις εταιρικές τους
αξίες, για να εξασφαλίσουν βιωσιμότητα,
να μεριμνήσουν για τις τοπικές τους
κοινότητες ή να ευθυγραμμιστούν με
τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Οι
λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας
είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης
για τα ηλεκτρονικά καταστήματα που
θέλουν να εφαρμόζουν ηθικό επιχειρείν
σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Κάποια
σημεία που μπορείτε να ενσωματώσετε
στο σχέδιό σας για βιώσιμο SCM είναι:

• Οι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους και τους
εξωτερικούς συνεργάτες σας, ειδικά εάν έχετε πολυεθνική
δραστηριότητα.
• Βέλτιστη διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων για
μείωση των απορριμμάτων και βελτίωση του OPEX.
• Βελτιστοποιημένη επεξεργασία παραγγελιών για λιγότερες
μετακινήσεις / παραδόσεις.
• Εξάλειψη σφαλμάτων στη συσκευασία για μείωση των
Reverse Logistics.
• Δημιουργία μιας πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας.
Διαβάστε το σχετικό μας eBook.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΙΚΗ

ΘΕΩΡΊΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Έως τώρα, εξετάσαμε πώς το SCM μπορεί να επηρεάσει την
εμπειρία των πελατών και είδαμε γιατί μια Στρατηγική SCM είναι
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης
ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι σαφές ότι το πλάνο SCM πρέπει να
είναι εμπεριστατωμένο και λεπτομερές. Αυτό που θεωρούσαμε
“αρκετά καλό” πριν από μερικά χρόνια, δεν είναι πλέον επαρκές.
Η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη δεν είναι εύκολη,
ιδιαίτερα εάν είστε μια νέα επιχείρηση ή μια μικρή επιχείρηση
με περιορισμένους πόρους. Γι’ αυτό παραθέτουμε εδώ κάποιες
καλές πρακτικές που θα σας βοηθήσουν:
Εμπλέξτε τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συλλέξτε σχόλια από
την ομάδα σας, ειδικά από το προσωπικό που εργάζεται στην
αποθήκη, στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι
εκείνοι που γνωρίζουν την επιχείρησή σας εκ των έσω και μπορούν
να προσφέρουν τόσο εποικοδομητική κριτική όσο και ιδέες για
βελτίωση. Ακούστε τις προτάσεις τους και ελέγξτε εάν υπάρχουν
εμπόδια ή συγκρουόμενες προτεραιότητες με άλλες λειτουργίες
στην εταιρεία σας (π.χ. η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μπορεί
να θέλει να εφαρμόσει εκπτωτικά κουπόνια, αλλά τα συστήματα
πληροφορικής δεν μπορούν να το υποστηρίξουν).

Κάντε την έρευνά σας. Ελέγξτε τον ανταγωνισμό σας, δημιουργήστε
αναφορές για τις λειτουργίες και τη συμπεριφορά των πελατών σας,
λάβετε υπόψη αναλύσεις αγοράς και τρέχουσες τάσεις. Καταγράψτε
τόσο τις συνθήκες της αγοράς όσο και τα δυνατά και αδύνατα
σημεία της εταιρείας σας και εντοπίστε τυχόν ασυνέπειες ή πιθανούς
κινδύνους και απειλές. Μάθετε από τα λάθη των ανταγωνιστών σας
και δημιουργήστε λίστες με αυτά που δεν λειτουργούν καλά και πρέπει
να αποφευχθούν.
Καθορίστε τους στόχους σας. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι, είτε
επιχειρηματικοί είτε λειτουργικοί, για την εφοδιαστική σας αλυσίδα;
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και
μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
Καταγράψτε τυχόν πόρους που θα χρειαστείτε για την επίτευξη των
στόχων, σχετικό κόστος ή επενδύσεις, ποιος θα εμπλακεί και ποιος
θα είναι ο βασικός υπεύθυνος για να “τρέξει” το έργο.
Καθορίστε τις προτεραιότητές σας. Μπορεί να μην είναι δυνατό να
επιλυθούν όλα τα ζητήματα ταυτόχρονα, ειδικά αν είστε νέα επιχείρηση
με μικρή ομάδα και περιορισμένους πόρους. Κάντε μια λίστα με βασικές
προτεραιότητες και ξεκινήστε με αυτές, προχωρώντας σταδιακά προς
τις υπόλοιπες. Είναι καλύτερο να δώσετε προτεραιότητα σε εργασίες
και λειτουργίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις ταμειακές ροές, την
ανάπτυξη ή την εμπειρία του πελάτη.

ΘΕΩΡΊΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Υπολογίστε το MRR σας. Επιβεβαιώστε ότι έχετε ένα υγιές MRR
από πιστούς πελάτες, για να υποστηρίξετε την ταμειακή ροή σας. Είναι
πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα και τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία της
επιχείρησής σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, αναλογιστείτε πώς μπορείτε να
αναπτύξετε νέα προγράμματα ή να προσθέσετε νέες επιλογές πληρωμής
ή παράδοσης στο eShop σας.
Εξετάστε προσεκτικά την τεχνολογία σας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο
είναι μια 100% ψηφιακή λειτουργία, επομένως, όσον αφορά στην
τεχνολογία, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμβιβασμός. Βεβαιωθείτε ότι
τα συστήματα και οι εφαρμογές σας μπορούν να υποστηρίξουν το όραμά
σας και να σας οδηγήσουν στην επιτυχία. Ελέγξτε την πολιτική ασφαλείας,
ιδιαίτερα για πληρωμές και διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Ανατρέξτε
σε συμβάσεις SLA με τους προμηθευτές IT και επιβεβαιώστε ότι το επίπεδο
υποστήριξης που σας προσφέρεται είναι πράγματι αυτό που χρειάζεται η
επιχείρησή σας. Λάβετε υπόψη ότι τα eShop είναι ανοιχτά 24x7!
Συμπεριλάβετε όλα τα στάδια SCM. Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν
είναι μια περιορισμένη λειτουργία. Αντίθετα, περιλαμβάνει πολλαπλές
ομάδες, ενδεχομένως διάφορους φυσικούς χώρους (κάποιοι θα είναι
απομακρυσμένοι) και επιμέρους στάδια που απαιτούν σχεδιασμό. Βεβαιωθείτε
ότι το πλάνο σας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στάδια:

• Προμήθειες. Βρείτε κατασκευαστές ή καταστήματα χονδρικής που μπορούν να
προμηθεύσουν το eShop σας με αγαθά. Εκτός από τους κύριους συνεργάτες σας, είναι
καλή πρακτική να έχετε μια λίστα εφεδρικών προμηθευτών σε περίπτωση που κάποιος
συνεργάτης δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους όρους σας.
• Πλάνο αποθέματος. Δημιουργήστε αναφορές για να καθορίσετε το απόθεμα που
απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εποχική δραστηριότητα
ή δραστηριότητες μάρκετινγκ που θα εφαρμόσετε στο μέλλον.
• Διαχείριση παραγγελιών. Από την παραλαβή και τη συσκευασία μέχρι την τιμολόγηση
και τη διανομή, η διαχείριση των παραγγελιών είναι μια σύνθετη λειτουργία και θα
απαιτήσει την πλήρη προσοχή σας. Επιβεβαιώστε ότι διαθέτετε αυτοματοποιημένα
συστήματα και διαδικασίες για να επιταχύνετε την εκπλήρωση των παραγγελιών, με
εξάλειψη της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους.
• Reverse Logistics. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη διαχείριση των επιστροφών, είτε
από τον πελάτη στην επιχείρησή σας, είτε από την επιχείρησή σας στον προμηθευτή
σας (συνήθως ληγμένα ή ελαττωματικά αγαθά). Είναι το τελευταίο αλλά σίγουρα όχι
λιγότερο σημαντικό στάδιο της στρατηγικής σας για το SCM, καθώς μπορεί να έχει
αντίκτυπο στην ικανοποίηση των πελατών ή τη συνεργασία με τους προμηθευτές σας.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια λειτουργία
που βασίζεται στο IT. Μία καλά διαχειριζόμενη
υπηρεσία ηλεκτρονικής πώλησης και
παράδοσης θα κρατήσει τους πελάτες σας
ευχαριστημένους ενώ είναι πιο πιθανό
να σας δώσει μια καλή βαθμολογία Net
Promoter (που σημαίνει ότι οι πελάτες
σας είναι πιο πιθανό να προτείνουν την
επιχείρησή σας στους φίλους και την
οικογένειά τους).
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι
σημαντική, όπως εξίσου σημαντική είναι η
εύκολη πλοήγηση και μια φιλική προς το
χρήστη, γρήγορη λειτουργία αναζήτησης. Οι
ακριβείς πληροφορίες προϊόντος (διαστάσεις,
χρώματα, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ.)
είναι επίσης σημαντικές. Βεβαιωθείτε
ότι η εφαρμογή σας ενημερώνεται σε
πραγματικό χρόνο σχετικά με το τρέχον
απόθεμά σας - καθώς οι πελάτες θα

απογοητευτούν εάν αγοράσουν αγαθά
για να μάθουν αργότερα ότι η παραγγελία
τους ακυρώθηκε ή να ενημερωθούν ότι
ορισμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα.
Η τιμολόγηση πρέπει να είναι ακριβής
και οι πληρωμές να είναι ασφαλείς. Η
εφαρμογή σας θα πρέπει να μπορεί να
υπολογίζει και να εφαρμόζει αυτόματα
στο ταμείο τυχόν κωδικούς προσφοράς
ή κουπόνια και εκπτώσεις από το Loyalty
Club. Επιβεβαιώστε ότι τα τιμολόγια και
σχετικά παραστατικά δημιουργούνται
αυτόματα και κοινοποιούνται σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων
των πελατών σας).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

Η διαχείριση και η παράδοση της παραγγελίας
θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό,
ιδιαίτερα εάν η επιχείρησή σας είναι B2C.
Οι πελάτες δεν θέλουν να περιμένουν
πολύ για να παραδοθεί η παραγγελία
τους. Οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης
θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στον
ιστότοπό σας, καθώς και η πολιτική και
οι διαδικασίες επιστροφής. Βεβαιωθείτε
ότι ενημερώνετε τους πελάτες σας για
τυχόν αλλαγές στους χρόνους παράδοσης
ή απροσδόκητη καθυστέρηση κατά τη
διαχείριση των παραγγελιών.

Διαχείριση επικοινωνίας

Τέλος, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει
την επιχείρησή σας με τη διαχείριση της
σχέσης με τον πελάτη. Τα συστήματα CRM
προσφέρουν μια πληθώρα λειτουργιών
που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν
τη στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου σας:

Ικανοποίηση πελατών

Δημιουργία ευκαιριών πωλήσεων
Διαχείριση ευκαιριών πωλήσεων
Υποδοχή πελατών
“Ανάπτυξη” πελατών
Πιστότητα πελατών

Επικοινωνία με τον πελάτη
Πολυμεσική επικοινωνία

Μπορεί να μην είναι δόκιμες όλες αυτές οι
λειτουργίες για την επιχείρησή σας. Μερικά
eShop αποτελούν μικρές επιχειρήσεις,
ενώ άλ λα είναι τεράσ τια, παγκόσμια
καταστήματα. Ωστόσο, τα συστήματα CRM
ενσωματώνουν μια σειρά από εργαλεία που
μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχείρησή σας
και να επωφεληθεί από αυτά, ανεξάρτητα
από το μέγεθος ή το επίπεδο εμπειρίας
- ενώ η καλή εμπειρία πελάτη μπορεί να
κάνει μεγάλη διαφορά στα έσοδα από τις
πωλήσεις σας.
Από το email marketing και τα Loyalty
Club έως τις έρευνες ικανοποίησης και τη
συχνή επικοινωνία με τους πελάτες σας
(είτε για Cross Selling είτε για τη συλλογή
σχολίων σχετικά με πρόσφατες αγορές),
το CRM πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της στρατηγικής eCommerce,
καθώς συνδέεται με την επίτευξη των KPI
εξασφαλίζοντας εμπορική επιτυχία, ανάπτυξη
και βιωσιμότητα για την επιχείρησή σας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ

ΠΑΡΆΔΟΣΗ
Θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη νέα, καινοτόμο
λύση σας. Θέλετε να μπορείτε να συλλέγετε όλα τα
δεδομένα από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησής σας,
να δημιουργείτε αναλυτικές αναφορές και να εξάγετε
πολύτιμες πληροφορίες. Δεν θέλετε σημαντικά δεδομένα
να βρίσκονται αποσπασματικά σε διαφορετικές εφαρμογές
και να μείνουν έξω από οποιαδήποτε ανάλυση.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μονάδες στην επιχείρησή
σας που θα συνεργαστούν για να συνθέσουν τις λειτουργίες
του ηλεκτρονικού εμπορίου σας: η ομάδα μάρκετινγκ, οι
προγραμματιστές, οι διαχειριστές προϊόντων, το λογιστήριο,
η ομάδα αποθήκης και logistics, η εφοδιαστική αλυσίδα
και η μονάδα παραδόσεων, η υποστήριξη μετά την πώληση
και η τεχνική υποστήριξη, κ.λπ. Είναι πολύ πιθανό ότι κάθε
μία από αυτές τις επιχειρηματικές μονάδες έχει τις δικές
της εφαρμογές και εργαλεία που χρησιμοποιεί και κάθε
μία από αυτές τις εφαρμογές διαχειρίζεται σημαντικά
κομμάτια πληροφοριών.

Καθώς αλλάζουν ή αναβαθμίζουν το υπολογιστικό
τους περιβάλλον, οι εταιρείες πρέπει επίσης να
εξετάσουν πώς τα νέα συστήματα αλληλεπιδρούν
με βασικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται
ήδη (και θα παραμείνουν σε χρήση).
Ιδανικά, οι επιχειρήσεις καλό είναι να αναζητήσουν
μια ολοκληρωμένη και ενιαία πλατφόρμα που θα
καλύπτει επαρκώς όσο το δυνατόν περισσότερες
δραστηριότητές τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Η σημερινή αγορά προσφέρει ολοκληρωμένες
και πλήρως λειτουργικές πλατφόρμες που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός οργανισμού,
από τη διαχείριση του δικτύου, το CRM και
την τιμολόγηση έως την ολιστική διαχείριση
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, εάν η
επιλογή μιας έξυπνης πλατφόρμας δεν είναι
εφικτή για την επιχείρησή σας αυτή τη στιγμή,
θα πρέπει να ελέγξετε πόσο συμβατά είναι τα
νέα συστήματα με τα τρέχοντα εργαλεία σας
και εάν θα είναι δυνατό για τον οργανισμό
σας να προχωρήσει σταδιακά σε μια ενιαία
πλατφόρμα στο μέλλον.
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ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΌΤΑΝ

ΕΠΙΛΈΓΕΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

Γνωρίζετε ότι η δημιουργία στρατηγικού πλάνου για το ηλεκτρονικό
εμπόριο είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθεί η επιχείρησή
σας. Γνωρίζετε επίσης ότι μια ολιστική προσέγγιση στη Διαχείριση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα σας βοηθήσει να πολλαπλασιάσετε τα
οφέλη με ελάχιστη προσπάθεια και κόστος.
Τώρα που είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, είναι σημαντικό να
επιλέξετε έναν συνεργάτη τεχνολογίας που θα είναι σε θέση να
διαχειριστεί το έργο σας με την ελάχιστη δυνατή συμμετοχή από
την ομάδα σας. Είναι καλύτερο να επενδύετε χρόνο στην επιχείρησή
σας, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες σας λαμβάνουν υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας. Δεν θέλετε οι άνθρωποί σας να σπαταλούν
πολύτιμο χρόνο με έναν ανεπαρκή συνεργάτη τεχνολογίας.
Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον κατάλληλο συνεργάτη για
εσάς, δημιουργήσαμε μια λίστα κριτηρίων που πρέπει να λάβετε
υπόψη. Ρίξτε μια ματιά στη λίστα που ακολουθεί.

1

Εμπειρία
στον κλάδο

Οι πελάτες σας θέλουν να παρέχετε μια
άψογη υπηρεσία σε κάθε αλληλεπίδραση.
Ωστόσο, οι ανάγκες τους μπορεί να
διαφέρουν πολύ ανά λογα με τον
κάθετο τομέα ή την αγορά-στόχος
τους. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση
της οποίας το κοινό-στόχος είναι οι
καταναλωτές μπορεί να χρειάζεται
μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι
μια επιχείρηση που απευθύνεται σε
άλλες επιχειρήσεις. Βεβαιωθείτε ότι
ο τεχνολογικός συνεργάτης σας έχει
σχετική εμπειρία και έχει υλοποιήσει
με επιτυχία έργα για οργανισμούς σαν
τον δικό σας, ώστε να είναι σε θέση να
κατανοήσει τις ανάγκες σας, αλλά και να
αξιοποιήσει την εμπειρία του, προκειμένου
να κάνει τις κατάλληλες, στοχευμένες
προτάσεις βελτίωσης.

2

Έρευνα &
Καινοτομία

Πολλοί πάροχοι τεχνολογίας μιλούν
θετικά για τα προϊόντα τους και τα
περιγράφουν ως καινοτόμα. Η αρχή του
“caveat emptor” δεν ισχύει απαραίτητα
εδώ, οπότε καλύτερα να κάνετε την
έρευνά σας. Ρωτήσ τε τον πάροχο
τεχνολογίας σχετικά με το τμήμα R&D: πώς
λειτουργούν, πόσο συχνά κυκλοφορούν
νέα προϊόντα, πώς δοκιμάζουν τις
εκδόσεις τους και συλλέγουν σχόλια.
Ρωτήστε για τις διαδικασίες και την
οργανωτική δομή τους και μάθετε για
τις ιστορίες επιτυχίας τους.
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3

Πρόγραμμα
Νέων Προϊόντων

Έχει ο πάροχος τεχνολογίας κάποιο
πρόγραμμα για νέες εκδόσεις των
προϊόντων; Έχουν προγραμματίσει
βελτιώσεις στο λογισμικό τους; Έχουν
μια καθιερωμένη διαδικασία για την
τακτική ενημέρωση της εφαρμογής,
ακολουθώντας τη ζήτηση της αγοράς και
τις προτάσεις των πελατών; Δεν θέλετε να
επιλέξετε μια λύση που έχει “ημερομηνία
λήξης”. Είναι σημαντικό η πλατφόρμα
σας να παραμένει ενημερωμένη, ώστε
να μπορείτε να διατηρήσετε τα ποιοτικά
σας πρότυπα.

4

Συμβατότητα

Ήρθε η ώρα να εξετάσετε πώς η νέα λύση
θα ταιριάζει στο τρέχον περιβάλλον σας.
Είναι συμβατή με βασικές εφαρμογές
και διαδικασίες που χρησιμοποιείτε στο
χώρο εργασίας σας; Ενσωματώνεται
με την πληροφοριακή σας υποδομή;
Πώς θα γίνει η υλοποίηση και ποια
βήματα πρέπει να ακολουθηθούν για
να διασφαλιστεί ότι η επιχείρησή σας
συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα κατά
την εγκατάσταση και τυχόν αναβαθμίσεις
στα συστήματά σας;

5

Αναφορές
πελατών

Οι αναφορές πελατών και οι μελέτες
περιπτώσεων είναι ένας πολύ καλός τρόπος
για να ελέγξετε τα διαπιστευτήρια και
τις πρόσφατες επιτυχίες ενός παρόχου
τεχνολογίας. Ζητήστε ειδικότερα συστάσεις
από εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον ίδιο τομέα ή παρόμοιους τομείς
με τον δικό σας και μπορεί να έχουν
υλοποιήσει έργα παρόμοιου μεγέθους
και πολυπλοκότητας.

6

Εκπαίδευση

Η λήψη ποιοτικής εκπαίδευσης για τους
χρήστες σας είναι βασική. Όσο καλύτερη
εκπαίδευση λάβουν τα στελέχη σας για
το νέο σας λογισμικό, τόσο πιο γρήγορη
απόδοση της επένδυσης θα έχετε. Κάντε
ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση που
θα παρέχεται ανά ομάδα χρηστών και
διευκρινίστε τη διάρκεια και τις μεθόδους
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες των χρηστών.
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7

Υποστήριξη
πελατών

Η τε χ νική υποσ τήριξη είναι τόσο
σημαντική όσο το ίδιο το προϊόν, αν
όχι περισσότερο. Ενημερωθείτε για την
υποστήριξη που θα σας παρέχεται μετά
την πώληση. Μάθετε για τις διαδικασίες
του τμήματος τεχνικής υποστήριξης,
τις συμβάσεις SLA και την ιεράρχηση/
προτεραιοποίηση των αιτημάτων
υποστήριξης και επιβεβαιώστε ότι
ταιριάζουν με τις ανάγκες της εταιρείας
σας και τις προσδοκίες των χρηστών.

8

Πιστότητα
πελατών

Δεν υπάρχει καλύτερη σύσταση από έναν
μεγάλο αριθμό ευχαριστημένων πελατών
που επιστρέφουν στον προμηθευτή.
Ρωτήστε τον πάροχο τεχνολογίας σχετικά
με διαχρονικές μετρήσεις πιστότητας
πελατών και ελέγξτε εάν συλλέγουν
σχόλια από δυσαρεστημένους πελάτες
(π.χ. μέσω ερευνών πελατών), καθώς
τέτοιες ενέργειες υποδηλώνουν ότι ο
προμηθευτής ενδιαφέρεται να εξετάσει
πιθανούς τομείς βελτίωσης.

9

Αφοσίωση
των εργαζομένων

Η αφοσίωση των εργαζομένων είναι
ζωτικής σημασίας. Δεν θέ λετε να
υλοποιήσετε ένα έργο με μια ομάδα
που αλλάζει συνεχώς, ενώ κρίσιμες
πληροφορίες χάνονται καθ’ οδόν και
δεν μεταβιβάζονται στα νέα μέλη.
Γνωρίστε τα άτομα με τα οποία θα
συνεργαστείτε και ελέγξτε το επίπεδο
αφοσίωσής τους στις δομές και τους
κανόνες της εταιρείας τους. Επίσης,
οι χαμηλοί δείκτες αφοσίωσης των
εργαζομένων μπορεί να αποτελούν
ένδειξη για άλλα προβλήματα εντός
του προμηθευτή.

10

Κουλτούρα
προσανατολισμένη
στη συνεχή βελτίωση

Δεν υπάρχει τέλεια επιχείρηση. Όλοι
οι οργανισμοί θα αν τιμετωπίσουν
προβλήματα κάποια στιγμή που μπορεί
να έχουν αντίκτυπο και στους πελάτες
τους. Ωστόσο, ορισμένοι οργανισμοί
ενδιαφέρονται για την ποιότητα και
καλλιεργούν μια κουλτούρα συνεχούς
βελτίωσης μεταξύ των ομάδων τους. Μην
διστάσετε να συζητήσετε την εταιρική
κουλτούρα και τις αξίες του παρόχου
τεχνολογίας - είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της επιχείρησής τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΑ

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο για τη δημιουργία
και τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών. Το Entersoft B2X είναι
ακριβώς αυτό: μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα βασισμένη στο cloud,
που ενσωματώνει εφαρμογές Διαδικτύου και extranet, ροές χρηστών
από το Storefront και είναι συμβατή με άλλες επιχειρηματικές
εφαρμογές, όπως ERP, CRM και e-Invoicing.
Το Entersoft B2X αξιοποιεί τη λειτουργικότητα του Azure Cloud για
να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και επεκτάσιμο πακέτο ηλεκτρονικού
εμπορίου που εξυπηρετεί εφαρμογές για κινητά, “περίπτερα”
πληροφοριών, μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα και εταιρικές
ιστοσελίδες. Επίσης παρέχει υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ (social
media, email marketing, online διαφήμιση, SEO, content marketing).
Το Entersoft B2X μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το βασικό
επιχειρηματικό σας πλαίσιο, ενώ το SCM 360 θα βελτιστοποιήσει
πλήρως την εφοδιαστική αλυσίδα σας.

ΑΡΧΙΚΗ

Το Entersoft SCM 360 είναι μια πλούσια πλατφόρμα που απαντά
στην επιτακτική ανάγκη του κλάδου για βελτιωμένη βιωσιμότητα
και μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην
αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτερες, καλύτερες και πιο οικονομικές
υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με μια ποικιλία επιλογών και εργαλείων, η σουίτα Entersoft
SCM 360 προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση κρίσιμων
δεικτών, όπως η παραγωγικότητα, οι λειτουργικές δαπάνες, η
πιστότητα των πελατών και η βιωσιμότητα.
Η Entersoft υποστηρίζει τη σουίτα Entersoft SCM 360 με μια
καλά σχεδιασμένη οργανωτική δομή και μια ισχυρή ομάδα έμπειρων
επαγγελματιών με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην
υλοποίηση έργων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ανακαλύψτε περισσότερα
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