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Já imaginou como seria muito mais fácil se você pudesse gerenciar o
e-commerce, o e-marketing e o e-service em uma única plataforma? E se
adicionalmente pudesse administrar vários sites da Web, ajudar os usuários
empresariais a criar canais Web e manter a consistência dos dados em
toda a plataforma? Saiba como a aplicação SAP® Web Channel Experience
Management torna tudo isso possível através da unificação dos processos
business-to-business e business-to-consumer.
transformou a Web em um centro ainda mais
movimentado de interação com os consumi
dores. Os clientes de sua empresa são atual
mente consumidores extremamente
sofisticados. E não se pode esquecer que
estão ganhando cada vez mais importância
devido ao crescimento das redes sociais.
Hoje, para que seja possível assegurar a leal
dade de seus clientes, sua empresa precisa
oferecer incentivos interessantes a eles.
Atualmente, o fato de oferecer uma loja
simples na web já não é suficiente!

O objetivo principal de uma loja na web é
transformar a Internet em um canal rentável
de vendas e interação, que seja útil e satisfa
tório para os parceiros empresariais e para
os clientes. Seu primeiro site da web com
capacidade de e-commerce certamente
ajudou você a servir eficazmente os clientes
nesse tempo, que eram pouco experientes
na área do B2C. Essa nova forma de vendas
também ofereceu algumas vantagens às
empresas do seu setor na área do B2B.
Contudo, com as recentes melhorias nas
áreas da segurança online e da conectivi
dade, as taxas de adoção do e-commerce
aumentaram significativamente. O recente
surgimento dos smartphones e dos tablets

A aplicação SAP Web Channel Experience
Management ajuda você a gerenciar sua pre
sença na web, permitindo, assim, que possa
lidar com essas tendências recentes.
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Deixe a concorrência para trás,
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três principais grupos de usuários
Simplifique a infraestrutura de
sua empresa para reduzir custos
e complexidade

Naturalmente, sua empresa procura se
diferenciar de seus concorrentes na área do
e-business, proporcionando a seus clientes
na web uma experiência de compras multi
canal e um apoio ao cliente de grande valor.
Hoje, isso significa que se torna necessário
implementar uma estratégia global depen
dente da experiência do cliente e de vários
dispositivos, que não acabe quando o cliente
faz logoff ou desliga o telefone. Na realidade,
a experiência continua até o momento em
que os clientes entram em uma loja física ou
aceitam a entrega dos produtos enviados.

O consumidor típico da web utiliza cada vez
mais dispositivos móveis para acessar as
redes sociais e interagir diretamente com
outros clientes. A sua empresa já não con
trola mais o envolvimento dos clientes atra
vés das técnicas tradicionais de gestão do
relacionamento com clientes e de uma
conexão fixa à Internet, que prende os con
sumidores ao desktop. Atualmente, o envolvi
mento se tornou um fenômeno espontâneo,
impulsionado pela própria comunidade.
E com a concorrência somente a um clique
de distância, sua empresa deve pensar de
uma forma mais holística sobre toda a expe
riência multicanal dos clientes.

Continua na página seguinte

Agora, sua empresa pode ter a melhor oferta
personalizada, baseando-se em informações
do cliente mais abrangentes e em tempo real.
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de procederem ao pagamento, que a mer
cadoria está disponível para a expedição.
Outra possibilidade ao encomendar na web
é poder recolher a mercadoria em uma loja
ao fundo da rua. Nesta aplicação também se
podem utilizar caminhos de navegação prédefinidos, com pistas visuais, que vão ajudar
você a deslocar-se entre procedimentos
complexos em uma série de telas. Melhor
ainda, tudo isso é possível em um simples
tablet ou smartphone.

A aplicação SAP Web Channel Experience
Management foi concebida para se alinhar
com uma estratégia multicanal sólida e de
ponta-a-ponta. Esta aplicação proporciona
ferramentas compatíveis com dispositivos
móveis para a filtragem de produtos, visões
detalhadas, que incluem imagens e arquivos
multimídia, e o gerenciamento online da fide
lização do cliente. Os clientes podem verificar
a disponibilidade dos produtos na web, ler
avaliações e opiniões através de feeds de
redes sociais e podem assegurar-se, antes

A concorrência na web está somente a um clique de
distância. Permita que o SAP Web Channel Experience
Management ajude você a impressionar todos os
visitantes valiosos.
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E quando são os próprios stakeholders a
administrar o canal Web? Nesse caso, eles
têm uma única ferramenta de administração,
nomeadamente um criador de canal web,
para criarem, administrarem e ampliarem
seus próprios canais online, de modo a atingir
uma presença rentável na web. Os usuários
empresariais podem fazer recomendações de
cross-selling e de up-selling especificamente
direcionadas, executar campanhas especiais,
criar e atualizar catálogos e gerir os pedidos
do início ao fim. É também possível implemen
tar atualizações de uma forma contínua, sem
ajuda suplementar das TI, através de procedi
mentos passo-a-passo de gerenciamento de
sites na web, que tornam tudo mais fácil para
os menos familiarizados com o processo.

Tanto os consumidores empresariais, como
os consumidores esperam ter acesso a uma
funcionalidade self-service online que seja
poderosa e fácil de utilizar. Com o SAP Web
Channel Experience Management, sua
empresa pode proporcionar uma interface
de usuário atrativa, intuitiva e rica em fun
ções. Os usuários ocasionais poderão fazer
compras e solicitar suporte online, mantendo
uma experiência consistente em todas as
fases de contato. Seus parceiros de negócios
poderão gerir os relacionamentos atuais
com a sua empresa através de mais e melho
res opções – e tudo com acesso fácil a partir
de um único lugar.

Tire partido da infraestrutura global e
das regras de negócio empresariais que
ajudam você a manter os atuais canais
de e-commerce e a impulsionar a abertura
de outros.
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ajuda a reduzir os custos de TI, sem que isso
afete a satisfação dos clientes mais exigentes.
A aplicação fornece processos abrangentes
para o e-commerce, o e-marketing, o e-service
e funções analíticas para a web. Ela apresenta
uma interface de usuário comum para visua
lização de catálogos, compras, pagamentos,
monitoramento de pedidos, devoluções de
mercadoria, solicitação de serviços e apre
sentação de reclamações. Sua empresa
também pode implementar mecanismos de
prêmios self-service para melhorar as taxas
de retenção de clientes. Flexível e escalável,
esta aplicação incorpora tecnologias Web 2.0
para oferecer opções de design e interopera
bilidade da interface de usuário, com ferra
mentas para o gerenciamento de conteúdos.

Com a proliferação das redes sociais e dos
dispositivos móveis, a infraestrutura de sua
empresa deve evoluir na mesma medida,
para ajudar a administrar os novos canais
de comunicação e de interação, juntamente
com os tradicionais. Quando a experiência
das pessoas não é ótima, eles conseguem
detectar as lacunas em uma infraestrutura
fragmentada. Por isso, sua empresa precisa
fomentar a rentabilidade do canal web no
longo prazo, permanecendo sempre disponí
vel para atender às necessidades atuais dos
clientes.
O SAP Web Channel Experience Management
também ajuda você a cumprir essa tarefa,
permitindo que todos os canais web sejam
executados em uma única plataforma, o que

Chegou a hora de garantir uma experiência rentável
e confiável ao cliente online, em todas as fases de
contato – e de monitorar todas as vendas, ofere
cendo ao cliente um suporte de alta qualidade.
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gerenciar o catálogo online através de fun
ções centralizadas, para criarem conteúdo
que pode ser reutilizado quando quiserem.
Os dados mestre são importados automati
camente a partir do software de planeja
mento de recursos empresariais (ERP). Com
a atualização em massa e a busca multidi
mensional, sua empresa pode inserir cada
modificação apenas uma vez e dessa forma
modificar vários produtos.

Todos os stakeholders do e-commerce se
beneficiam significativamente da aplicação
SAP Web Channel Experience Management.
Os gerentes de e-commerce de sua empresa
podem aumentar as taxas de conversão para
garantir o máximo de receita, assumir com
promissos com base em valores de inventário
confiáveis e reduzir os custos das vendas.
Seus gerentes de marketing podem persona
lizar a experiência do cliente online, melho
rando o relacionamento com o cliente,
proporcionando ofertas mais interessantes
e acelerando o retorno das despesas. Seus
gerentes de serviços têm a possibilidade de
incentivar os clientes a utilizar a funcionali
dade de self-service e, desse modo, conseguir
reter os bons clientes.

Assegure todos os benefícios empresariais
gerais oferecidos pelo SAP Web Channel
Experience Management:
•• Melhor experiência do cliente e maior
fidelidade
•• Participação de mercado ampliada e
preparação para maior globalização
•• Custos reduzidos e receitas aumentadas,
para melhorar a rentabilidade
•• Custo total de propriedade reduzido devido
a processos integrados

Suas economias no nível do tempo e do capi
tal humano são igualmente relevantes com
a aplicação SAP Web Channel Experience
Management. Os usuários empresariais sem
experiência de design para a web podem
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O SAP® Web Channel Experience
Management permite que todos os canais
web sejam executados em uma única plata
forma, fornecendo, em uma só aplicação,
processos integrados para o e-commerce,
o e-marketing, o e-service e funções analíticas
para a web. Você pode reduzir os custos com
as TI e a complexidade e capacitar usuários
empresariais e gerentes de canal, enrique
cendo, em simultâneo, a experiência de
compras e serviços dos clientes e o gerencia
mento do relacionamento com os parceiros.

Solução
•• Uma plataforma para e-marketing,
e-commerce e e-service B2C e B2B
•• Integração fácil com ferramentas da web
•• Gerenciamento simplificado e não técnico
de sites
•• E-marketing, incluindo gerenciamento
de fidelização do cliente e de campanhas
•• E-commerce rico em funções, com retirada
na loja, disponibilidade em tempo real
e pedidos com somente um clique
•• E-service para assistência em tempo real
e self-service
•• Gerenciamento integrado de conteúdos
e de conhecimentos

Objetivos
•• Manter uma experiência consistente com
todos os consumidores e parceiros em
todas as fases de contato
•• Atrair e reter clientes fiéis com um grau
de personalização considerável
•• Permitir compras self-service e processa
mento pós-venda
•• Realizar e analisar os negócios no
e-commerce em dispositivos móveis
•• Utilizar as redes sociais para chamar
a atenção e promover o envolvimento
dos clientes
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Benefícios
•• Enriqueça a experiência dos clientes
•• Aumente a fidelidade à marca
•• Aumente a participação de mercado
•• Suporte a globalização
•• Aumente a rentabilidade
•• Reduza o custo total de propriedade
Saiba mais
Entre em contato com seu representante
SAP ou visite-nos em
www.sap.com/lines-of-business/marketing
/web-channel-experience/index.epx.

8

CMP19223 ptBR (12/12)
©2012 SAP AG. Todos os direitos reservados.

