
Softera.eCom produktas tai tinklo tarnybų rinkinys, kurių pagalba automatizuojamas visų
su e-komercija susijusių duomenų apsikeitimas:

Prekių ir susijusios informacijos tinklo tarnybos:
prekės, prekių rūšys, prekių paveikslėliai, prekių rūšių paveikslėliai, prekių kategorijų medis,
prekių atributai, prekių matavimo vienetai, prekių likučiai, prekių rūšių likučiai;

Kainynų tinklo tarnybos:
palaikoma standartinė Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV, Navision) kainodara, t.y.
prekės kainynai, pirkėjų grupių kainynai, kainos priklausančios nuo kiekio, pirkėjų ir/ar prekių
grupių nuolaidos;

Užsakymų ir susijusios informacijos tinklo tarnybos:
pirkėjai juridiniai ar fiziniai asmenys, siuntos etiketė, siuntos manifestas, užsakymo antraštė,
užsakymo eilutės, užsakymų būsenos, automatinis bankinių apmokėjimų gretinimas.

SOFTERA.ECOM - GREITAM VERSLO PERKĖLIMUI Į
INTERNETINĘ ERDVĘ

+370 620 93555   klausk@softera.lt   www.softera.lt

Softera.eCom pagalba e-komercijos platformos, tiek verslas verslui (B2B), tiek verslas klientui
(B2C) gali būti integruotos su Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV, Navision).

http://www.softera.lt/
https://www.softera.lt/elektroniniu-parduotuviu-integracijos/
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SU VERSLO VALDYMO SISTEMA INTEGRUOTA 
EL.PARDUOTUVĖ VOS PER KELIAS SAVAITES

3 šalių susitikimas
projekto detalėms

aptarti bei nedidelės
apimties analizė

El.parduotuvės diegėjui
pateikiame Softera.eCom

integracijos tinklo
tarnybų specifikaciją

Jeigu reikia,
atliekame papildomas

nesudėtingas
modifikacijas

Sukeliame objektus į
Jūsų duomenų bazę 

ir atliekame
konfigūracijos darbus

El.parduotuvės
diegėjas atlieka

integraciją iš 
savo pusės

Testuojame kartu 
su Jumis

Paleidžiame su Jūsų
verslo valdymo
sistema susietą
el.parduotuvę
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IKI NAUJO PREKYBOS KANALO ATIDARYMO TIK 6 ŽINGSNIAI

Viskas vienoje sistemoje
Sumažinkite rankinio darbo bei klaidų kiekį. Greitai
ir paprastai atnaujinkite prekių duomenis, priimkite
užsakymus bei valdykite užsakymų būsenas.

Informacija realiu laiku
Efektyviai planuokite savo tiekimo grandinę,
kontroliuokite atsargų papildymo laiką bei gerinkite
klientų pasitenkinimą.

Greitas duomenų atnaujinimas
Užtikrinkite patogų apsipirkimą - automatinis
užsakymo būsenų atnaujinimas leis pirkėjams nuolat
matyti jų užsakymo vykdymo progresą.
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Didžiausias sportinių drabužių gamintojas ir vienas rinkos lyderių kuriant bei gaminant sporto
bei aktyvaus laisvalaikio drabužius Baltijos šalyse.

ĮMONĖS APIBŪDINIMAS

B2C KLIENTO SĖKMĖS ISTORIJA

IŠŠŪKIAI

Padaryti pardavimų procesą efektyvesniu, pašalinant visas rankines operacijas iki užsakymo
sukūrimo verslo valdymo sistemoje; 
Turėti centralizuotus duomenis;
Adaptuoti turimą verslo valdymo sistemą B2C pardavimų specifikai.

Klientas naudojo nesusietas verslo valdymo ir e-komercijos sistemas, todėl duomenų
vientisumui palaikyti reikėjo daug rankinio darbo. El. prekybos platformą sudarė skirtingos
internetinės parduotuvės skirtingoms rinkoms, todėl įmonė dirbo su decentralizuotais
duomenimis.  Matydama augančią el.prekybos kaip B2C pardavimų kanalo svarbą, įmonė
nusprendė integruoti B2C el.prekybos platformą su verslo valdymo sistema Microsoft Dynamics
NAV. 
Pagal kliento poreikius buvo išsikelti tokie projekto tikslai:

SPRENDIMAS
Pardavimų procesas buvo patobulintas įdiegus visiškai automatizuotą užsakymų importą bei,
prireikus, naujų pirkėjų įvedimą į „Microsoft Dynamics NAV“ be jokio darbuotojų įsikišimo.
Siekiant centralizuoti duomenis, į „Microsoft Dynamics NAV“ buvo įtraukti vertimai ir
pakoreguotos standartinės kainų nustatymo funkcijos. Tai suteikė galimybę laikyti visą su
prekėmis susijusią informaciją verslo valdymo sistemoje. 
„Microsoft Dynamics NAV“ prekės kortelė yra  iš esmės pritaikyta  vidiniams ir B2B klientų
poreikiams. Todėl, šiuo atveju sistema turėjo būti pritaikyta B2C el.prekybos poreikiams.
Buvo atlikti pakeitimai, praplečiant prekių aprašymus, kad būtų galima užpildyti daugiau
informacijos, taip pat įdiegtos naujos funkcijos, leidžiančios prekei priskirti daugiau nei vieną
paveikslėlį.
Prekių kategorijos tinklo tarnyba  buvo sukurta taip, kad ją būtų galima lengvai apdoroti el.
prekybos platformoje, neatliekant pakeitimų standartiniame „Microsoft Dynamics NAV“
prekių kategorijų funkcionalume.

PRIVALUMAI
Užsakymo procesas tapo efektyvesnis, beveik nepavaldus klaidoms. Be to, turint centralizuotus
duomenis, sumažėjo klaidų tikimybė vedant kritinę verslo informaciją, tokią kaip kainodara ar
prekių specifikacijos. Taip pat, buvo sudarytos sąlygos prekių informaciją valdyti tiesiai iš verslo
valdymo sistemos, pavyzdžiui, pasirinkti pagrindinę prekės nuotrauką atvaizduojamą B2C
platformoje. 
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Atidžiai peržiūrėjus kliento pardavimų užsakymų procesą, sumažinome rankinio klientų
informavimo apie jų užsakymų vykdymo eigą poreikį. Proceso peržiūra išryškino esminius
taškus, kuriuose klientas turi būti informuotas apie užsakymo būsenos pasikeitimus, tokius
kaip prekių surinkimas, išsiuntimas iš sandėlio ir t.t. Su šiais veiksmais susiejome būsenos
pokyčius, kuriuos per tinklo tarnybas galėjome perduoti iš „Microsoft Dynamics NAV“ į el.
prekybos platformą tiesiai B2B pirkėjams.
Kaina yra vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką pirkimo sprendimams, todėl pirkėjai
paprastai palygina kainas keliuose puslapiuose prieš priimdami sprendimą. Norėdami padėti
mūsų klientui pritraukti pirkėjus, siekėme užtikrinti, kad produktų paieškoje, naršymo
funkcijoje, sąrašuose ir išsamiame produkto  puslapyje būtų rodomos tiksliausios kainos.
Taigi, sukūrėme paprastą, tačiau elegantišką tinklo tarnybą, kuri atsižvelgia į visas įmanomas
konfigūravimo parinktis (kurias pateikia standartinis „Microsoft Dynamics NAV“), susijusias su
kainos parinkimu ir perduoda jas el. prekybos platformai.
Visos el. prekybos tinklo tarnybos buvo sukonfigūruotos taip, kad net jei klientas norėtų
atnaujinti „Microsoft Dynamics NAV“ versiją ar atlikti   sistemos   pakeitimus,   tinklo   tarnybų
struktūra išliktų nepakitusi ar, atsiradus poreikiui perduoti daugiau informacijos, galėtų būti
patogiai modifikuojama.
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Sumažinti rankinių priminimų siuntimo poreikį B2B pirkėjams; 
Sinchronizuoti kainodaros, prekių, pirkėjų bei su tuo susijusią informaciją; 
Užtikrinti, kad esant papildomiems kliento poreikiams, integracija galėtų būti lengvai
plečiama. 

Vieninteliai kliento B2B pardavimo kanalai buvo el. paštas ir skambučiai telefonu. Todėl, buvo
nuspręsta įdiegti naują B2B el. prekybos platformą ir ją integruoti su verslo valdymo sistema
„Microsoft Dynamics NAV“.
Pagal kliento poreikius buvo išsikelti tokie projekto tikslai:

Viena didžiausių įmonių Baltijos šalyse, užsiimanti tekstilės importu, didmenine ir mažmenine
prekyba.

ĮMONĖS APIBŪDINIMAS

IŠŠŪKIAI

SPRENDIMAS

PRIVALUMAI
Duomenų apsikeitimo tinklo tarnybos sukurtos taip, kad el. prekybos platformai būtų paprasta
apdoroti informaciją. Taip pat užtikrinama, kad B2B klientams būtų suteikta geriausia kaina el.
prekybos platformoje, griežtai atitinkanti kainą „Microsoft Dynamics NAV“. Be to, mūsų kliento
B2B pirkėjai yra nuolat informuojami apie jų užsakymų būseną  realiu laiku, todėl pardavimo
vadybininkai gali sutelkti dėmesį į kitas užduotis.

B2B KLIENTO SĖKMĖS ISTORIJA

http://www.softera.lt/

