
TOATE DATELE DIN
ECOSISTEMUL TĂU
PERFECT ALINIATE

 

Care este ingredientul principal al unei transformări
digitale de succes? Dacă ai spune „date master exacte”,
ai avea perfectă dreptate. Datele master de produs
includ toate caracteristicile, prețurile și datele de livrare
care fac posibile schimburile comerciale dintre tine și
partenerii tăi. Și pentru ca acest proces să decurgă fără
probleme, aceste date trebuie să fie 100% exacte.

DxCatalog este o platformă de armonizare a datelor
master care se asigură că toate părțile implicate au
referințe de produs 100% corecte și actualizate. Prin
integrarea cu platformele tale de facturare, gestiune a
comenzilor sau de logistică, întregul flux de P2P sau
O2C va funcționa fără reproș. E timpul să-ți iei la
revedere de la erori, dispute și validări lente.

Facturi, comenzi și livrări exacte

Mai puțin timp petrecut cu
dispute sau erori

Operațiuni mai rapide și vânzări
accelerate

Fără muncă manuală sau
clarificări prin e-mail sau telefon
când comanzi sau publici noi
produse pe platforma ta de
comerț electronic

Actualizări constante ale
caracteristicilor de produs,
pentru tine și partenerii tăi

Abilitatea de a respinge sau
aproba listările de produs și
prețurile

BENEFICII DXCATALOG
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ELIMINĂ DISPUTELE CU ARMONIZAREA DATELOR MASTER



Armonizare performantă a datelor.

Un catalog electronic care permite identificarea
precisă a produselor, cu peste 50 de
caracteristici configurabile pentru fiecare
produs în parte.

Integrare nativă cu suita noastră de produse,
permițând managementul rapid și optimizat al
proceselor de P2P și O2C.

Accelerarea vânzărilor pentru furnizorii tăi cu
ajutorul listării rapide de produse și a promovării
lor rapide.

Accelerarea facturării și procesului de comandă,
prin optimizarea validării.

Notificări de promoții și reduceri, fără un șir uriaș
de e-mail-uri între tine și partenerii tăi. Relații
îmbunătățite cu partenerii prin sistemul de
actualizări rapide și prin rezolvarea disputelor.
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CARACTERISTICI


