
SONUÇLAR

KÂRLI B2B E-TİCARET UYGULAMALARINDA
YENİ SEVİYELERE ULAŞMAK

itelligence ve Gorilla Group imzalı, kapsamlı SAP Business Suite ve hybris e-Ticaret Çözümleri  

KÂRLI B2B E-TİCARET UYGULAMALARINDA
YENİ SEVİYELERE ULAŞMAK

itelligence ve Gorilla Group imzalı, kapsamlı SAP Business Suite ve hybris e-Ticaret Çözümleri  

Yeni Nesil Tüketicilerin Beklentilerini Karşılamak

Başarısı kanıtlanmış 
süreç ve veri entegrasyon
şablonları ile daha düşük 

risk ve uygulama süresi

Farklı cihazlarda, zengin,
sezgisel kullanıcı 

deneyimleri
 

İhtiyaca göre
boyutlandırma

Tesis içinde, bulut üzerinde
barındırılmış ortamda

esnek dağıtım 

Artan satış hacmi,
dönüştürme ve maliyet

düşürme 

Kolay arama ve navigasyon ile
açıklayıcı ve resimli elektronik

ürün katalogları 

Güncel, kullanılabilir ve doğru
olarak fiyatlandırılmış envanter

Sipariş yönetim
araçları

Karmaşık iş süreçlerinin
otomasyonu (örneğin,

fiyatlandırma, sözleşmeler)

e-Ticaret referans sistemi ile entegre
ERP kayıt sistemi

Küreselleşme - yerel düzenlemeler,
para birimi dönüştürme ve dil desteği

Satış gücü entegrasyonu
ve verimlilik

Oyun Planınızı Dönüştürün 
Bir SAP şirketi olan hybris, şirketlerin büyüme ve genişleme kapasitesine göre ölçeklenebilir, modern, standartlara dayalı bir çerçeve sunuyor.

itelligence Farkı
Endüstri lideri SAP’nin bellek-içi, bulut ve mobil inovasyon teknolojisiyle 
gerçekleştirilen başarılı uygulamaların getirdiği büyük deneyim sayesinde, 
müşterilerimizin önemli teknoloji yatırımlarından daha yüksek 
yatırım geri dönüşü almalarını sağlıyoruz. Böylece, 
işletmelere şunları kazandırıyoruz:

Zengin İçerik Sağlamak için Ürün Bilgi Yönetimi
SAP’de bekleyen ana verilerin tüketiciler açısından  
cazip bir tarafı yok. Bu verilerin, müşterilerin beklediği
gibi canlı ve ilgi çekici hale gelmesine yardımcı
oluyoruz.
Farklı Kanallar Üzerinde Tutarlı Deneyimler
Tüm müşteri alışveriş kanallarında uygun, sorunsuz
navigasyon sağlıyoruz.

TKuruma Özel Teklifler
Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin bugünkü ve gelecekteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, ölçeklenebilir 
bir fiyatlandırma modeli sunuyoruz. 

67’den fazla%  
Satın alma işlemini
tamamlamadan siteden çıkan
online tüketicilerin 
(Baymard Institute)

52%  
Müşterileri B2B e-ticaret
portaline taşıdıktan sonra
müşteri hizmetleri
maliyetlerinde görülen düşüş 
(Forrester Research)

62%

Farklı kanalları kullanan
girişimlere yönelik yatırımlarda
1 numaralı etkenin, müşteri
beklentileri olduğunu belirten
kuruluşların oranı 
(Forrester Research)

Günümüzde tüketiciler her zaman, her yerde yeni müşteri deneyimleri ve kişiselleştirilmiş hizmet bekliyor. 
İstedikleri şeyi istedikleri zamanda, kendilerine vaat edilen koşullarda, eksiksiz ve zamanında alabileceklerin-

den emin olmak istiyorlar. Bu tüketiciler aynı zamanda, farklı mobil cihazlar üzerinden yaptıkları satın 
alımlara uygun başka deneyimlerin de kendilerine sunulmasını bekliyor. Bu tüketicilere sürekli satış yapa-

bilmek isteyen şirketlerin, B2B e-ticaret ile standart iş yapış biçimleri arasında köprü kuracak yeni ve mükem-
mel satış kanalları oluşturmanın uygun maliyetli yollarını bulmaları gerekiyor. 


