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> Enotna platforma za poslovanje B2B/B2C/B2S omogoča:

Kupcem - naročanje izdelkov, vnos in pošiljanje naročil, vnos reklamacij, pregled nad trenutnim stanjem in zgodovino naročil,…
Prodajnikom in pospeševalcem prodaje na terenu - vnos terenskih naročil, lahko tudi kot predstavnik dobavitelja, uspešno prodajno aktivnost pri samih strankah, …
Sodelavcem v marketinškem oddelku - vnos prodajnih akcij, digitalno urejanje in oblikovanje
vsebin, objava informacij za skupine strank, poenostavljen vnos dokumentov v različnih jezikih, prikaz
vsebin na mobilnih napravah,…
Dobaviteljem - pregled lastnih naročil, pregled lastnega kataloga in vnos / spremembo podatkov o
artiklih, pregled stanja zalog, vnos napovedi dobavljivosti, pregled prodaje artiklov dobavitelja, integracijo cenikov,...
Prodajnim referentom - pregled in obdelavo trenutnih naročil, izmenjava podatkov s stranko,
potrjevanje naročil,...
Nabavnim referentom – celovito upravljanje z dobavitelji in naročili dobavitelja, pregled aktivnosti
dobaviteljev, analizo poslovanja,…
Integracijo informacijskih sistemov s ključnimi kupci za potrebe avtomatiziranega naročanja
Integracijo z ERP sistemom v podjetju
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> Prednosti za vaše podjetje
Prednosti omogočajo kvalitativen preskok v digitalno ero in prinašajo finančne in časovne prihranke:
• avtomatizacija procesov, ena vstopna točka, odzivnost 24/7 delovanje in visoka stopnja varnosti
• hiter dostop do relevantnih informacij
• manjša obremenitev prodajnega in nabavnega osebja
• podpora marketingu in promociji prodaje
• vpeljava novih funkcionalnosti
• hitra in natančna analiza tekočega ali preteklega poslovanja
B-Chain™ rešitev je primerna za podjetja:
• ki delujejo v raznolikih okoljih
• ki želijo avtomatizirati prodajne, nabavne in marketinške kanale
• ki potrebujejo zanesljivo in prilagodljivo poslovanje visoke razpoložljivosti (24/7)
• ki imajo velik nabor artiklov (lahko tudi več sto tisoč)
• ki pokrivajo terensko prodajo na slovenskem ali tudi tujih trgih
• ki imajo poslovne enote tudi v tujini
• ki želijo integrirati B2B in B2S poslovanje s strankami doma in v tujini
• ki hočejo sodoben in inovativen pristop pri medpodjetniškem poslovanju in poslovanju s
končnimi kupci
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> Naša ekipa in reference
MZR ekipa:
• podjetje z dolgoletno tradicijo in visoko strokovno razvojno svetovalno ekipo 14 sodelavcev ter 15
letnimi izkušnjami na področju elektronskega poslovanja
• svetovanje pri implementaciji in sama implementacija elektronskega poslovanja, portalov in drugih
sodobnih digitalnih informacijskih rešitev
• delujemo v državah Evrope, Bližnjega in Srednjega vzhoda, naše rešitve so že bile večkrat prikazane
na mednarodnih konferencah po svetu.
Slovenske referenčne stranke:
“Podjetje MZR se je izkazalo kot pravilna izbira za razvoj naših aplikacij, ki prispevajo k optimizaciji poslovnih procesov. Ves čas so usmerjeni k iskanju optimalnih rešitev za naše poslovne zahteve. So vedno pripravljeni priskočiti
na pomoč, tako da naše poslovanje lahko poteka neovirano in neprekinjeno. So odličen partner in vsekakor vredni
našega zaupanja.”

Zoran Lemut, Direktor informatike, Kemofarmacija d.d.

Tuje referenčne stranke:
SOPRA Steria – prodaja vozil Volkswagen, Audi in Škoda preko interneta na skandinavskem trgu.
“We presented the store to Volkswagen AG and the other Nordic markets in a workshop in Berlin on Tuesday, and the
crowd was impressed! The Volkswagen department here at Møller are also very impressed and super satisfied with the
cooperation and development we’ve had in this project from design/UX through development to launch, not to mention the amazingly short time-to market. The customers are visiting our store. Over 4000 have visited so far, and the
marketing has just begun. I’m truly happy to be working on ecommerce with all of you, and are looking forward to our
next ventures into the possibilities that lies ahead. “

Kenneth Anders Hansen, Project Manager Digital Services, Harald A. Møller AS
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> O nas
Smo razvojno-svetovalno podjetje s štirinajstimi redno zaposlenimi strokovnjaki. Na področju informatike in računalništva svetujemo in pomagamo vsem, ki želijo izboljšati svoje poslovanje s pomočjo
naprednih informacijskih tehnologij. Pokrivamo razvoj spletnih aplikacij, svetujemo pri implementaciji
informacijskih rešitev ter programski in strojni opremi.
Naši začetki segajo v izvajanje tečajev za IBM programsko opremo za celotno regijo. V več kot 20-letnem delovanju smo izvajali izobraževanja za IT strokovnjake v več kot 20 državah Evrope, Bližnjega in
Srednjega vzhoda.
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